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1. Veiligheidsmaatregelen & waarschuwingen 
Om verwondingen aan u of  schade aan de auto en/of het 
scangereedschap te voorkomen,  leest   u   eerst  deze  
handleiding  en  neemt  u  de  onderstaande 
veiligheidsvoorschriften in acht: 
 
 
 

• Altijd testen in een veilige omgeving. 
• Draag een veiligheidsbril die voldoet aan de landelijke richtlijnen. 
• Houd kleding, haar, handen, gereedschap, test gereedschap e.d. weh 

van alle bewegende, warme motor onderdelen. 
• Laat de motor draaien in een goed geventileerde werkomgeving. 

Uitlaatgassen zijn giftig. 
• Plaats blokken voor de aangedreven wielen en laat de auto niet 

onbeheerd achter tijdens het testen. 
• Neem voorzorgsmaatregelen bij het werken aan de boubine, de 

verdelerkap, bougiekabels en bougies. Deze onderdelen creëren een 
gevaarlijk hoog voltage als de motor draait. 

• Zet de versnellingspook in de P-stand(bij een automaat) of in 
de vrije stand (handgeschakeld) en verzeker uzelf ervan dat de 
handrem is aangetrokken. 

• Houd een brandblusser bij de hand voor het geval dat er brand 
ontstaat. 

• Sluit het testgereedschap nooit aan of af als de motor draait. 
Zet de tool ook nooit aan of uit terwijl de motor draait. 

• Houd het testgereedschap droog, schoon en vrij van olie, water 
en vuil. Gebruik milde schoonmaakmiddelen en schone doeken 
om de scanner schoon te maken (indien nodig). 



3 
 

2. Algemene informatie 
2.1 On-Board Diagnose (OBD) II  

De eerste generatie van On-Board-Diagnose (OBD) is ontwikkeld  
door het California Air Resources Board (ARB) en ingevoerd in 
1988 om een aantal van  de  emissie  controle  componenten  
te   monitoren.  Deze  technologie ontwikkelde zich snel en de 
vraag naar een betere OBD diagnose groeide. Een nieuwe generatie 
van On-Board-Diagnose werd ontwikkeld en kreeg de naam OBDII. 
Het OBDII systeem is ontworpen om het emissie controle systeem te 

monitoren. En tevens test dit systeem verschillende sensoren op hun 

functioneren. Zowel periodieke testen als  continue testen. Wanneer 

er een probleem is gevonden, dan laat het OBDII systeem een lampje 

branden op het dashboard. Bijvoorbeeld  het lampje “check Motor” 

of “Onderhoud nodig”. Waardoor de bestuurder de nodige 

maatregelen kan nemen. Het systeem bewaart ook alle belangrijke 

informatie wanneer er een “fout” wordt ontdekt, zodat de monteur 

deze gemakkelijk en accuraat kan herstellen. Hieronder zijn drie 

voorbeelden van dit soort belangrijke informatie: 

 

• Door welk onderdeel het desbetreffende lampje 
aan/uit is gezet.  

• Welke foutcode het systeem aangeeft. 
• Sensoren status. 

 

2.2 Diagnose Fout Codes (DTCs) 
OBDII/EOBD DTC’s zijn codes die bewaard blijven in het 
motormanagementsysteem doordat er een fout in het systeem/voertuig 
voorkwam. Deze codes geven een bepaald probleem aan in het 
voertuig. Op een specifieke plaats in het voertuig. Waardoor de 
monteur een richtlijn heeft waar hij moet beginnen met zoeken en zo 
kan beginnen met het verhelpen van het probleem. OBDII/EOBD 
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foutcodes bestaan uit 5 alfa numerieke karakters. Dat wil zeggen het 
eerste karakter is een letter, welke identificeert welk controle  
systeem hem heeft  aangezet.  De  andere 4 karakters zijn allemaal 
cijfers. Welke aanvullende  informatie weergeven. Zoals welke 
sensor hem heeft aangezet en  waar de fout zich bevindt. Hieronder 
volgt een voorbeeld: 
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2.3 Locatie van de Data Link Connector (DLC) 
De DLC (Data Link Connector of Diagnose Link Connector) is een 

gestandaardiseerde 16 pins connector waar een diagnose scan apparaat 

op  kan worden aangesloten die verbinding maakt met het 

motormanagementsysteem. De DLC is gebruikelijk 40cm uit het 

midden van het dashboard te vinden aan de bestuurderskant. Bij 

sommige Aziatische en Europese voertuigen zit de DLC achter de 

asbak en moet deze worden verwijderd alvorens men bij de connector 

kan. Voor de exacte locatie van de DLC raadpleegt u de 

gebruikershandleiding van uw auto. 
 
 

 

 

 
 

 
 

2.4 OBD II Readiness Monitors 
Een belangrijk onderdeel van het OBDII system van een voertuig zijn de 
Readiness Monitors. Dit zijn indicatoren die gebruikt worden om te zien 
of alle emissieonderdelen door het OBDII systeem worden ondersteund. 
Deze Readiness Monitors draaien periodieke tests op specifieke 
systemen en onderdelen om zo te zorgen dat deze binnen de 
desbetreffende waardes functioneren. 

Momenteel zijn er 11 OBDII Readiness Monitors (of I/M Monitors) 
Currently, there are eleven OBD II Readiness Monitors (or I/M 
Monitors) vastgesteld door de U.S Environmental Protection Agency 
(EPA) Niet alle sensoren worden door alle merken ondersteund en het 
exacte aantal sensoren is per automerk verschillend. 
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Continu sensoren: Sommige sensoren worden door het 
OBDII/EOBD systeem constant getest. Andere sensoren worden 
alleen in speciale gevallen getest. De continu sensoren zijn hieronder 
genoemd: 

1.Ontsteking 
2.Brandstof systeem 
3.Multifunctionele componenten (CCM) 
 
Als het voertuig loopt, dan is het OBDII systeem continu aan het  
controleren of bovenstaande componenten goed functioneren. 
Controle van de motor sensoren, controle van  motor 
ontstekingsfouten en brandstof toevoer controle. 

Periodieke sensoren: In tegenstelling tot de continu sensoren, komen 
veel sensoren van het motormanagementsysteem pas onder bepaalde 
omstandigheden aan bod. Alleen onder deze omstandigheden kunnen 
deze dus gecontroleerd worden. O.a. deze volgende sensoren: 

1) EGR Systeem  
2) Lambdasonde 
3) Katalysator 
4) Brandstof regeneratie systeem  
5) Verwarmingselement van de lambdasonde  
6) Injectiesysteem  
7) Verwarmingselement van de katalysator  

 
De volgende sensoren zijn alleen te gebruiken bij dieselmotoren:  

 
1) EGR Systeem  
2) NMHC Katalysator 
3) Diesel additieven  
4) Boost pressure system 
5) Uitlaat gas sensor 
6) PM filter 
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2.5 OBD II Monitor Readiness Status 
Het OBDII/EOBD systeem moet aangeven of alle sensoren 
gecontroleerd zijn. Onderdelen die zijn getest zullen worden 
gerapporteerd als “Ready” of “Complete”, wat betekent dat deze zijn 
getest door het OBDII systeem. 
 
Het doel van deze test is: zijn alle sensoren getest en functioneren 
deze na behoren en slaat dit op in het motormanagementsysteem. Het 
aantal cyclussen “drive cycles” dat een sensor nodig heeft om “Ready” 
of “Complete” aan te geven varieert per sensor. Wanneer een sensor 
een bepaalde waarde heeft blijft deze zo. Sommige factoren kunnen 
dit veranderen. O.a. een foutcode wissen met een scanner, een 
batterij verwisseling of kapotte batterij. Kan resulteren in een “Not 
Ready” sensor. Omdat de sensoren periodiek getest worden kan hij 
dus verschillende waarden aangeven per keer. Hij geeft dus niet altijd 
“Ready” aan. Als het testen van een periodieke sensor niet gedaan is 
geeft deze ook “Not Ready” of “Not complete”. 
 
Om het motormanagementsysteem weer “Ready” te krijgen moet het 
voertuig gereden worden onder verschillende normale omstandigheden. 
Deze omstandigheden mogen zijn: een ritje  snelweg, stukje stad, 
stoppen en weer verder gaan, normaal gebruik en een nacht helemaal 
stil (uit) staan. Voor specifieke informatie over uw voertuig raadpleegt 
u uw gebruikershandleiding. 
  

2.6 OBD II terminologie 
Motormanagementsysteem (PCM): OBDII/EOBD protocol voor de 
boordcomputer en motormanagementsysteem. 
Multi Identificatielampje (MIL):  Gevarenlampje (check  Motor, 
service nodig) zit op uw dashboard. Dit lampje geeft aan dat er met het 
desbetreffende onderdeel iets mis is. De bestuurder kan zelf actie 
 
  
ondernemen of kan dat laten doen door een monteur. Wanneer dit 
lampje constant blijft branden geeft dit aan dat deze snel 
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gerepareerd/nagekeken moet worden. Onder bepaalde 
omstandigheden zal het dashboardlampje knipperen. Dit duidt aan dat 
er een serieus probleem is en het knipperen is bedoeld om aan te geven 
dat er iets niet goed is met het voertuig en er dus niet meer met het 
voertuig gereden mag worden. Het voertuig On-Board Diagnose 
systeem kan het lampje niet uitzetten zonder dat de nodige reparatie is 
gedaan of als de storing voorbij is. 
DTC:  Diagnose Fout Codes, deze indentificeren welk gedeelte van het 
systeem een foutcode geeft. 
Voorwaarden voor juiste werking: Voordat er een juiste diagnose 
gesteld kan worden moet het voertuig specifieke programma doorlopen 
worden, dit houdt in dat de motor bepaalde informatie moet krijgen 
voordat verschillende waardes zijn te lezen. In sommige gevallen moet 
er een voorgeschreven “Drive-cycle”   worden doorlopen. 
“Drive-cycles” verschillen per autotype. 
OBDII/EOBD Drive-cycle:  Dit is een speciale manier om de 
verschillende parameter sensoren klaar te zetten (“Ready”), zodat de 
auto “rijklaar” is. Het motormanagementsysteem start deze tests elke 
keer weer. Sommige “Drive-cycles” moeten uitgevoerd worden na het 
verwijderen van foutcodes of na het loskoppelen van de accu. Het 
doorlopen van de complete “drive-cycle” zorgt ervoor dat  alle 
systemen “actief staan” zodat in de toekomst  fouten gedetecteerd 
kunnen worden. “Drive-cycles” en sensoren verschillen per 
auto(merk). Raadpleeg de gebruikshandleiding van uw voertuig voor de 
juiste “Drive-cycles”. 
Freeze Frame data: Wanneer er een foutcode optreedt geeft het 
OBDII systeem niet alleen een foutcode maar maakt hij ook foto 
(Freeze Frame) van alle parameters op dat moment zodat het probleem 
makkelijker verholpen kan worden. Deze parameters kunnen 
belangrijke informatie bevatten o.a. toerental, gereden snelheid, 
luchtstroom, motorbelasting, brandstofdruk, rijk/arm brandstofmengsel, 
koelvloeistof temperatuur, ontstekingstijd en of kortsluiting. 
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2.7 OBD II Werkingsmodi 
Hier volgt een basis introductie van het OBDII communicatie protocol.  

Modus byte: De eerste data byte is het modusnummer. Er zijn tien 
modi van diagnostische verzoeken. De eerste data byte in de 
teruggekoppelde data is ditzelfde nummer (modus) plus 64. 
Bijvoorbeeld, een modus 1 verzoek heeft nummer 1, de 
teruggekoppelde eerste data byte is dan 65. Hieronder volgt een 
omschrijving van de modi. 

Modus $01 – Identificeert de aandrijflijn informatie en geeft 
beschikbare data weer. Deze data bevat: DTC set, status van on-board 
tests, voertuigdata zoals motortoerental, temperature, ontstekingstijd, 
snelheid, luchtstroom en brandstofdruk.  

Modus $02 – Geeft Freeze Frame data weer. Dit is dezelfde data als 
bij modus 1, alleen is deze date opgeslagen wanneer er zich een error 
voordeed. Sommige van de PID data van modus 1 zijn in deze modus 
niet beschikbaar.   

Modus $03 – Geeft het type van de aandrijflijn of emissie 
gerelateerde DTC’s weer door een 5-cijferige code die de fouten 
identificeert. Er kunnen meerdere berichten zijn als de foutcodes niet 
in de data bytes van het bericht passen of als er meer dan één ECU 
computer reageert.  

Modus $04 – Deze modus wordt gebruikt om DTC’s en Freeze 
Frame Data op te schonen. Dit wist alle diagnostische foutcodes 
inclusief freeze frame data en readiness monitors.  

Modus $05 – Lambdasonde test resultaten. Deze modus geeft de 
testresultaten van de lambdasonde weer.  

Modus $06 – Periodieke testresultaten voor de gemonitorde 
systemen. Voor iedere periodieke monitor is er een minimum een 
maximum en een huidige waarde. Deze data is optioneel en is 
vastgesteld door de voertuigfabrikant als hier gebruik van gemaakt 
wordt.   
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Modus $07 – Verzoek voor DTC’s van Continue gemonitorde 
systemen nadat Request for DTCs (pending) from Continuously 
Monitored Systems nadat een eenmalige rijcyclus is uitgevoerd om 
te bepalen of reparatie een probleem heeft opgelost. Dit wordt 
gebruikt door service technici om vast te stellen of de reparatie goed is 
uitgevoerd.  

Modus $08 – Deze speciale controle modus voert on-board tests uit. 
Deze modus verschilt per fabrikant.  

Modus $09 – Rapporteert voertuig informatie. Deze informatie bevat 
het VIN nummer van het voertuig en informatie over kalibratie.   

Modus $0A – Verzoek voor emissie gerelateerde DTC’s met 
permanente status. Deze modus is nodig voor alle emissie 
gerelateerde DTC’s. De aanwezigheid van permanente DTC’s is een 
indicatie dat er geen juiste reparatie is vastgesteld door het on-board 
monitorsysteem.  
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3. Gebruik van de scantool 
3.1 Tool beschrijving 

 
1) OBD II CONNECTOR – Verbindt de scantool met de Data Link 

Connector van het voertuig (DLC).  
2) LCD DISPLAY  – Geeft menu’s en testresultaten weer.  

3)  GROENE LED – Geeft aan dat motorsystemen normaal 
draaien.  
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4)  GELE LED – Geeft aan dat er een mogelijk probleem is. Er 
is een tijdelijke DTC aanwezig en/of enkele emissie sensoren 
hebben hun diagnostische tests niet uitgevoerd.  

5)  RODE LED –  Geeft aan dat er een probleem is in één of 
meer systemen. De rode led laat ook zien dat er DTC’s aanwezig 
zijn. DTC’s worden weergegeven op het display. In dit geval, zal 
het multi identificatielampje (MIL) op het dashboard oplichten.  

6)  1-kliks I/M Readiness toets – Sneltoets voor het starten 
van readiness en drive cycle tests. 

7)  ESC BUTTON – Annuleert een selectie (of actie) of keert 
terug naar het voorgaande scherm. 

8)  LINKER SCROLL BUTTON – Wanneer een foutcode 
opgezocht wordt in de bibliotheek, beweegt u door middel van 
deze knop vooruit naar een volgend karakter en bekijkt u extra 
informatie op een volgend scherm als de foutcode bestaat uit meer 
dan 1 scherm. Deselecteert alle gemarkeerde PID data wanneer er 
gekeken wordt naar live data of aangepaste live data 
opnamelijsten. Bekijk vorig frame van live data opname wanneer 
men live data opnieuw afspeelt. Hij wordt ook gebruikt om de 
foutcode bibliotheek te updaten. 

9)  HELP KNOP  – Biedt hulp informatie.  

10)  OMHOOG SCROLL KNOP  – Beweeg door het 
(sub)menu. Wanneer er meer dan 1 data scherm is, kun je 
hiermee een scherm verdergaan voor extra informatie. 

11)  OK KNOP  – Bevestigt een selectie of een actie. Start opname 
met live date in handbediende modus. 

12)   RECHTER SCROLL KNOP – Wanneer een foutcode 
opgezocht wordt in de bibliotheek, beweegt u hiermee achteruit 
naar een vorig karakter en bekijkt u extra  informatie op een 
volgend scherm als de foutcode 
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bestaat uit meer dan 1 scherm, selecteert/deselecteert PID data 
wanneer er gekeken word naar live data of aangepaste live data 
opname lijsten. 
 

 13)  OMLAAG SCROLL KNOP  - Beweeg door het 

(sub)menu. Wanneer er meer dan 1 data scherm is kan je hiermee 

een scherm verder. Voor extra informatie. Hij wordt ook gebruikt 
als hotkey voor taal selectie. 
 

14)  USB CONNECTOR – Verbindt de scantool met de PC voor    
   updates. 

3.2 Specificaties 
1) Display: TFT Kleuren display (320 x 240 dpi) 
2) Operating Temperatuur: 0 to 60°C (32 to 140 F°) 

3) Bewaar Temperatuur: -20 to 70°C (-4 to 158 F°) 

4) Externe Power: 8.0 to 18.0 V stroom wordt aangevoerd door 
voertuigaccu.  

5) Afmetingen:  

        Lengte                Breedte              Hoogte       
199 mm (7.83”)         104.5 mm (4.11”)     37.5 mm (1.48”) 

6) Gewicht: 0.28kg(zonder kabel)  0.484kg(met kabel) 

3.3 Accessories  
1) Gebruikershandleiding – Instructies over de scantool. 
2) CD – Bevat MaxiLink update software e.d. 
3) OBD2 kabel – Voorziet de scantool van stroom en verbindt de tool 

met het voertuig. 
4) USB kabel – Wordt gebruikt om de scantool te upgraden en om 

ontvangen data te printen.  
5) Nylon Beschermhoes – Een nylon hoes om de tool in op te 

bergen.  
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3.4 Navigatie Karakters 
Karakters die gebruikt worden door het apparaat: 
1)  “$”  -- – Identificeert het controle module nummer waarvan de 

data wordt gevonden. 
2) “?” – Geeft aan dat er help informatie beschikbaar is.  
3) “G” -- Geeft aan dat grafische weergave mogelijk is. 

 

3.5 Toetsenbord 
Het toetsenbord en het display mogen niet schoongemaakt worden met 
vloeistoffen die alcohol bevatten. Gebruik een mild, niet-schadelijk 
schoonmaakmiddel en een zachte katoenen doek. Het toetsenbord kan 
niet tegen water.   

3.6 Power 
De scantool ontvangt stroom via de Data Link Connector (DLC) van 
het voertuig. Volg de stappen hieronder om de scantool aan te zetten.  
1) Verbindt OBDII kabel aan het apparaat. 
2) Zoek de DLC. 
 

Een plastic beschermkapje kan de DLC beschermen, in dit geval 
moet u deze eerst verwijderen voordat het apparaat aangesloten kan 
worden. 
 

3) Verbindt de OBDII kabel met de DLC. 
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3.7 DTC Opzoeken 
De foutcode bibliotheek kan gebruikt worden om opgeslagen 
foutcodes op te zoeken. 

1) In het Hoofdmenu (figuur 3.1) gebruikt u de 
OMHOOG/OMLAAG pijlen en de LINKS/RECHTS pijlen om de 
DTC Lookup te selecteren. Druk hierna op OK.   

 

Figuur 3.1 

2) In het DTC Lookup  scherm, gebruikt u de LINKS/RECHTS pijlen 
om naar het gewenste karakter te verplaatsen. Gebruik de 
OMHOOG/OMLAAG pijlen om het geselecteerde karakter te 
veranderen en druk op OK om te bevestigen. (Figuur 3.2)  

 
Figuur 3.2 

3) Bekijk de foutcode omschrijving op het scherm. Wanneer een 
foutcode bestaat uit meer dan 1 scherm, gebruik de 

          DTC Lookup             

P 0 0 0 1 
 Left 

 Right 

 Change digit 

OK Confirm 

ESC Exit 
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LINKS/RECHTS/OMHOOG/OMLAAG  pijlen om extra 
informatie te bekijken. 

• Voor merkspecifieke codes, moet u eerst een 
voertuigmerk kiezen in een aanvullend scherm alvorens 
u de code kan bekijken. 

• Als de foutcode niet bekend is kijk dan in de 
gebruikershandleiding van het voertuig! 

• Voor code breaker informatie, dient u de ? HELP knop 
in te drukken. 

 

In het Code Breaker scherm zijn drie opties te vinden om de 
gebruiker te helpen bij het begrijpen van de DTC’s:  

- Systeembeschrijving en Snel Check om gedetailleerde 
beschrijvingen van de DTC’s te lezen. 

- Algemene Informatie om hulpvolle reparatie informative van 
DTC’s te bekijken.  

Om vorige of volgende DTC’s te bijken in de foutcode bibliotheek, 
gebruikt u de LINKS/RECHTS pijlen.  

4) Om een andere DTC in te voeren, drukt u op de ESC knop en keert u 
terug naar het vorige scherm.  

5) Om terug te keren naar het Hoofdmenu drukt u op de ESC knop.  

3.8 Systeem Setup 
De volgende instellingen kunnen veranderd worden:  
1) Taal: Selecteert de gewenste taal. 
2) Configureren Monitors: Stelt de onderdelen die u wilt testen in.  
3) Maateenheid: Stelt de maateenheid in op Engels of metrisch.  
4) Toetsen Beep: Zet beep aan/uit. 
5) Status Beep: Zet de I/M Readiness beep aan/uit. 
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6) Tool zelf-test: Controleert of het LCD display, de LEDlampjes en 
het toetsenbord naar behoren werken.  

7) Update Modus: Schakelt de Update Modus in.  

 
� De  instellingen  blijven  van  kracht  totdat  deze  

gewijzigd worden door de gebruiker. 

 
  Instellingen wijzigen 

 
Vanuit het hoofdmenu: Gebruik de 
OMHOOG/OMLAAG/LINKS/RECHTS toetsen om Systeem 
Setup te selecteren en druk hierna op de ENTER toets.  Volg  de 
instructies op het scherm om wijzigingen te maken. 

 (Figuur 3.3)  

       

 
Figuur 3.3 

 
1) Taal instelling 

 

Engels is de standaard taal. 
 

1) In het Systeem Setup menu gebruikt u de UP/DOWN 
toetsen om Taal te selecteren en hierna drukt u op de ENTER 
toets. 
 

          System Setup     1/7     

    Language                       
Configure Monitors          ? 

 Unit of Measure 
 Key Beep Set   
 Status Beep Set 
 Tool Self-test 
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2) Gebruik de OMHOOG/OMLAAG pijlen om de gewenste taal te 
selecteren en druk op OK om te bevestigen en terug te keren naar 
het vorige scherm.  

 
Figuur 3.4 

Configuratie Sensoren 

Vanuit Systeem Setup, gebruikt u de OMHOOG/OMlAAG pijlen om 
Configuratie Sensoren te selecteren. Klik hierna op OK.  (Figuur 3.5 ) 

 
Figuur 3.5 

In dit menu kunt u sensoren configureren die nodig zijn om 
vonkonststeking of compressieontsteking te testen en 
fabrieksinstellingen terugzetten.  

 

 

 

            Language       1/3                                 

 

� English                         

� Français                     ? 

� Español 

 

      

      Configure  Monitors    1/4                                 

 

Spark IGN Required Monitors     

Compression IGN Required Monitors  

Allowed INC Monitors               ? 

Reset Factory Default 
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1) Sensoren die vonkontsteking nodig hebben:  

Gebruik de OMHOOG/OMLAAG pijlen om Spark IGN Required 
Monitors te selecteren in het Configureer Sensoren scherm en druk op 
OK.  

De sensoren voor ontsteking middels een vonk zijn als volgt:  

 
Spark IGN Required Monitors 

√ MIS √ EVAP 

√ FUEL √ AIR 

√ CCM √ O2S 

√ CAT √ HTR 

√ HCAT √ EGR 

 

2) Sensoren die compressieontsteking nodig hebben: 

Gebruik de OMHOOG/OMLAAG pijlen om Compression IGN 
Required Monitors te selecteren in het Configureer Sensoren scherm 
en druk op OK.  

De sensoren voor ontsteking middels compressie zijn als volgt:  

Compression IGN Required Monitors 

√ MIS √ BP 

√ FUEL √ EGS 

√ CCM √ PM 

√ HCCAT √ EGR 

√ NCAT   

 
 

3) Toegestane INC sensoren: 
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Gebruik de OMHOOG/OMLAAG pijlen om Toegestane INC 
Sensoren te selecteren in het Configureer Sensoren scherm en druk op 
OK.  

4) Fabrieksinstellingen terugzetten: 

Gebruik de OMHOOG/OMLAAG pijlen om Frabrieksinstellingen 
Terugzetten te selecteren in het Configureer Sensoren scherm en druk 
op OK.  

Dit zal alle instellingen terugzetten naar de standaardinstellingen. De 
scantool zal een bericht geven waarin het om uw bevestiging vraagt. 
Klik op JA om verder te gaan en op NEE om terug te keren zonder 
verandering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meeteenheid 

• Metrisch is de standaard meeteenheid. 



21 
 

 

1) In het Systeem Setup menu gebruikt u de UP/DOWN toetsen om  
meet  instellingen  te  selecteren  en  hierna  drukt  u  op  
de ENTER toets. 

2) In het Meet instelling menu gebruikt u de UP/DOWN toetsen om 
uw keuze te maken. (Figuur 3.6 )   

 
Figuur 3.6 

3) Gebruik de OK toets om uw selectie op te slaan en terug te 
 keren naar het vorige menu. 

 

 

 

 

 

 

Toetsen Beep 

Met deze functie kunt u de toetsbeep aan- of uitzetten.  

         Unit of Measure    1/2                                 

 

� English                       

� Metric                      ? 
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• De standaardinstelling is Beep aan. 

1) In het Systeem Setup scherm, gebruikt u de 
OMHOOG/OMLAAG pijlen om Key Beep Set te selecteren en 
drukt u op OK om te bevestigen.  

2) In het Key Beep Set menu,  gebruikt u de OMHOOG/OMLAAG 
pijlen om Beep ON of Beep OFF te selecteren.  

 
Figuur 3.7 

3) Druk op de OK knop om de selectie te bevestigen en terug te 
keren naar het vorige menu.  

Status Beep Set 

 
• De standaard instelling is Beep Aan. 

 
Met deze functie kunt u de tonen die met de LED’s corresponderen aan- 
of uitzetten. Er zijn verschillende tonen die bij verschillende LED’s 
horen. Deze functie heeft een hoge waarde bij het uitvoeren van 
diagnostische testen. In verlichte ruimtes kan het zijn dat de LED’s 
alleen niet genoeg zijn.  

1) In het Systeem Setup scherm, gebruikt u de 
OMHOOG/OMLAAG pijlen om Status Beep Set te selecteren en 
druk op OK.  

        Key Beep Set        1/2                                 

 

� Beep ON                       

� Beep OFF                   ? 
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2) In het Status Beep menu, gebruikt u de OMHOOG/OMLAAG 
pijlen om Beep On of Beep Off te selecteren. 

 
Figuur 3.8 

3) Druk op de OK knop om de selectie te bevestigen en terug te keren 
naar het vorige menu.  

Tool Zelf-test 

De Tool Zelf-test functie test of de display, LED lampjes en het 
toetsenbord naar behoren werken.. 

A. Display test  

De Display Test functie test het LCD Display op correcte werking.  
1) In het Systeem Setup scherm, gebruikt u de 

OMHOOG/OMLAAG om Tool Zelf-test te selecteren en druk op 
OK.  

 

 

 

2) Selecteer Display Test in het Tool Zelf-test menu en druk op OK 
om de test te starten. (Figuur 3.9 )                       

        Status Beep Set     1/2                                 

 

� Beep ON                       

� Beep OFF                   ? 
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Figuur 3.9 

3) Kijk naar missende plekken in het rood, groen, blauw, zwart en wit 
van het LCD Display.  

4) Als de test klaar is, drukt u op ESC om de test af te breken.  

B. Toetsenbord Test 

De Toetsenbord Test functie test of de toetsen van de scantool correct 
werken.  

1) Gebruik de OMHOOG/OMLAAG pijlen om Toetsenbord Test 
te selecteren in het Tool Zelf-test menu en druk op OK.  

2) Druk op een willekeurige toets om de test te starten. Wanneer u 
een toets indrukt, verschijnt de naam van de toets op het scherm. 
Als dit niet het geval is, functioneert de toets niet naar behoren. 
(Figuur 3.10)       

 
Figuur 3.10 

3) Druk de ESC toets tweemaal in om terug te keren naar het vorige 
menu.  

          Keyboard Test           

Press any key to 
start test    

   
key: 

 
Double [ESC] to return 

      

         Tool Self-test      1/3  

                       
 Display Test                     
Keyboard Test                 
LED Test                      ? 
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C. LED Test 

De LED Test functie test of de I/M Readiness LED goed werkt. 

1) Gebruik de OMHOOG/OMLAAG pijlen om LED Test te 
selecteren in het Tool Zelf-test menu en druk op OK.  

2) In het LED Test menu, gebruikt u de OMHOOG/OMLAAG 
pijlen om één of meer LED’s te selecteren om deze te testen. De 
LED moet aan- of uitgaan naar aanleiding van de geselecteerde 
commando’s.  

 
Figuur 3.11 

3) Als de test klaar is, drukt u op ESC om de test af te breken.  

Update Modus 

Met deze functie kunt u de software en DTC bibliotheek van de 
scantool updaten via een PC.  

• Om uw scantool te updaten, hebt u de volgende items nodig.  

AutoLink AL519 
Een PC of laptop met USB poorten.  
Een USB kabel 

1) Dowload de programma’s van de website, www.autel.tv, naar uw 
computer.  

2) Start de MaxiLinkII Tool Kit op uw computer. (Figuur 3.12) 

             LED Test      1/3   

                       
 RED LED ON                    
YELLOW LED ON                
GREEN LED ON 
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3) Verbind de scantool met de computer door middel van de 
bijgeleverde USB kabel.  

4) In het Systeem Setup menu, gebruikt u de OMHOOG/OMLAAG 
pijlen om Update Modus te selecteren en druk op OK.  

5) Selecteer de programma’s die ge-update moeten worden in uw 
computer. Er zijn twee typen programma’s: systeem update en 
DTC bibliotheek update. (Figuur 3.12) 

6) Klik op Update in het MaxiLinkII Tool Kit scherm om de update 
te starten. 

 

 

 

 

Figuur 3.12 

7) De scantool geeft gedurende de update “Update program. Please 
wait…” weer. 

8) Als de update klaar is, geeft de scantool “Program Update has 
been done!” weer. 

9) Start de scanner opnieuw om de update te voltooien.  

BELANGRIJK: Uw toestel wordt geleverd met recente Nederlandse 
software. De huidige software op de websites van Autel zullen het 
toestel weer Engelstalig maken. U dient dit toestel pas te updaten 
nadat u hier bericht over heeft ontvangen van OBD-Partner.  

3.9 Over 
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Met de Over functie kunt u belangrijke informatie zoals het 
serienummer en de software versie van de scantool bekijken.  

1) In het Hoofdmenu (figuur 3.1) gebruikt u de 
OMHOOG/OMLAAG en de LINKER/RECHTER pijlen om 
Over te selecteren en druk op OK. Wacht tot het Over scherm 
verschijnt.  

2) Bekijk scantool informatie op het scherm.  

 

Figuur 3.13 

3.10 Voertuigdekking 
De Autolink AL519 OBDII/EOBD Scanner is special ontworpen om te 
kunnen communiceren met alle OBD II uitgevoerde voertuigen. 
Inclusief de voertuigen die zijn uitgevoerd met het CAN (Control Area 
Network) systeem. Het is door EPA verplicht dat alle voertuigen vanaf 
1996 (auto’s en lichte vrachtwagens) OBD II uitgevoerd zijn.  

Een klein aantal voertuigen uit 1994 of 1995 zijn OBD II uitgevoerd. 
Om erachter te komen of dit het geval is, dient u de Voertuig Emissie 
Contrlole Informatie te checken (VECI), dit vindt u onder de motorkap 
of bij de radiator. Als het voertuig OBD II uitgevoerd is, staat er op het 
label OBD II Certified. Het is door de overheid verplicht dat alle OBD 
II uitgevoerde voertuigen een 16-pins Data Link Connector (DLC) 
hebben. 

3.11 Problemen oplossen 
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Hier wordt beschreven welke problemen kunnen voorkomen en hoe u 
deze kunt oplossen.  

Verbindingsfout 

Een communicatie fout ontstaat als het apparaat geen verbinding kan 
maken met de ECU (Motor Control Unit). U kunt het volgende doen 
om te controleren dat alles goed is aangesloten: 
 

� Controleer of het contact aan staat. 
� Controleer of stekkers goed met elkaar verbonden zijn. 
� Controleer of het voertuig OBDII uitgevoerd is. 
� Zet het contact uit, wacht 10 seconden en zet het contact weer 

aan. 
� Controleer of de ECU nog werkt. 

 
 
 
 
Vastloper 
Als het apparaat vast loopt, dan kan het zo zijn dat de ECU (Motor 
Control Unit) te langzaam antwoord. U kan het volgende doen om de 
scanner te resetten. 
 

� Houdt de aan/uit knop 2 seconden ingedrukt. 
� Zet het contact uit en wacht 10 seconden en zet het contact 

weer aan. 
 
 
 
 

 De scanner start niet op 
 

Als de scanner niet opstart, volg dan de volgende stappen om te 
controleren. 
 

� Controleer of stekkers goed met elkaar 
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verbonden zijn 
� Controleer of DLC pins niet verbogen of gebroken zijn. 

Maak de pinnetjes indien nodig schoon. 
� Controleer of de batterij op zijn minst 8.0 volt 

heeft. 

LED lampjes werken niet 

Als u de scantool aanzet en de I/M Readiness test uitvoert en de LED’s 
niet werken, kunnen hier verschillende oorzaken voor zijn, waaronder 
slechte verbinding of een contact dat uit is. Als dit het geval is, kunt u 
het volgende doen:  

� Wees er zeker van dat de OBDII kabel goed met de DLC is 
verbonden.  

� Wees er zeker van dat het contact in de KOER  

� Voer de LED Test uit (zie 3.8 Systeem Setup). Als uit de test 
blijkt dat de LED’s niet goed functioneren dient u contact op 
te nemen met Autel Tech Support of degene van wie u de 
scantool heeft ontvangen. 

 

 

 

 

4. Data bekijken 
De Data bekijken functie maakt het mogelijk om opgeslagen data 
te bekijken en te analyseren. 
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1) Gebruik de OMHOOG/OMLAAG en de LINKER/RECHTER 
pijlen om Data Bekijken te selecteren in het Hoofdmenu en druk 
op OK. 

2) Gebruik de OMHOOG/OMLAAG pijlen om het gewenste item te 
selecteren uit het Data Bekijken menu en klik op OK. (Figuur 
4.1 )  

 

Figuur 4.1 

 

� Als er geen opgeslagen data van een voertuig is, dan kunnen 
alleen de Aanwezige Modules, zoals module ID en protocol 
type bekeken worden. (Figuur 4.2)  

 

Figuur 4.2 

� Diagnostische restultaten kunnen alleen worden bekeken als er 
een foutcode is gedetecteerd in een eerdere test.  

3) Bekijk geselecteerde data op het scherm. (Figuur 4.3 ) 

         Review Data        1/6  

                                     

Live Data                       

 Pending Codes 
 View Freeze Frame             
 I/M Readiness 
 On-Board Mon. Test 
 Modules Present 
               

         Review Data         1/1 

                                     

Modules Present                                 
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Figuur 4.3 

Noot: Als er geen data is gevonden voor dit item, verschijnt het 
volgende bericht “Niet ondersteunt of geen opgeslagen data gevonden!” 
in het scherm. 

5. OBDII Diagnose 
Wanneer er meerdere systemen gevonden zijn door de scanner, 
dan verschijnen deze in het scherm, maak hierna de keuze welk 
systeem u wilt  uitlezen. Het meest voorkomende zal zijn.
 PCM motormanagement of TCM automatische 
transmissie.  
 

LET OP!!!: Koppel de scanner niet aan/af terwijl de motor loopt of het 
contact aan staat! 
 
1） Zet het contact uit. 

2） Zoek de 16-pins Data Link Connector (DLC) van het voertuig. 

3） Sluit de scanner aan op de DLC. 

4） Zet het contact aan.  

5） Zet de scantool aan. Gebruik OMHOOG/OMLAAG pijlen om 
OBDII/EOBD te selecteren in het Hoofdmenu. (Figuur 3.1). 

6） Gebruik de OK toets om te bevestigen. De display zal nu een  
aantal OBDII/EOBD protocollen laten zien. Waarmee de scanner 
contact probeert te maken met het voertuig. Net zolang totdat hij 
het juiste protocol gevonden heeft. 
 

                    1/1 

C1201   

 

Engine Control  

System Malfunction            ?   
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Als de scanner geen communicatie kan maken met de ECU 
(Motor Control Unit), dan verschijnt er een 
“Verbindingsfout!” bericht in het scherm.  
 
� Controleer of het contact aan staat. 
� Controleer of de OBD II connector juist is verbonden met de 

DLC. 
� Controleer of het voertuig OBDII uitgevoerd is. 
� Zet het contact uit en wacht ongeveer tien seconden. Zet het 

contact weer aan en herhaal de procedure vanaf stap 5.   

 Als het “VERBINDINGSFOUT” bericht niet weggaat, dan kan het 
zijn dat het apparaat niet met dit voertuig kan communiceren. Neem 
contact op met uw distributeur voor hulp. 
 

7） Er wordt nu gevraagd of u de oude opgeslagen data wilt 
overschrijven.（Figuur 5.1） 

� Bekijk eerder opgeslagen data goed voordat u deze verwijdert. 

 
Figuur 5.1 

� Als er geen data is opgeslagen in de scantool, zal bovenstaande 
vraag niet verschijnen. 

8） Als u de data wilt verwijderen, drukt u op de OK knop. Als u de 
data niet wilt verwijderen, drukt u op de ESC knop of gebruikt u de 
LINKS/RECHTS pijlen om NEE te selecteren en drukt u op de 
OK toets om dit te bevestigen.  

          Diagnostic                
                     
       Erase previously  

stored data to save  
data from this test? 
 
 
YES           NO 
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9） Bekijk het overzicht aan gevonden systemen of de status hiervan 
(MIL status, Foutcode aantal, Monitor status) op het scherm. 
Wacht een paar seconden of druk op een toets om verder te gaan. 

 
Figuur 5.2 

� Als er meer dan één module is gedetecteerd, wordt u gevraagd om 
een module te selecteren voor het testen.   

 

Figuur 5.3 

� Gebruik de OMHOOG/OMLAAG pijlen om een module te 
selecteren en druk op de OK knop.  

5.1 Foutcodes lezen 

 

� Codes lezen kan gedaan worden met contact aan (KOEO) 
of met de motor draaiend (KOER). 

� Opgeslagen codes staan bekend als “harde codes” of 

          System Status          
 
Codes Found               6 
Ignition Type          Spark 
Monitors N/A               3 
Monitors OK                3 
Monitors INC               5 

      

         Control Module     1/2      
                    

Engine                          
  Module $A4                  ? 
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“permanente codes”. Deze codes gebruikt de Controle 
Module om de malfunction indicator lamp (MIL) aan te 
zetten wanneer er een foutcode optreedt. 

� Actieve codes staan bekend als “sporadische codes” of 
“continu  bekeken codes”. Zij geven aan dat de Controle 
Module een fout heeft gedetecteerd gedurende de laatste rit of 
laatste drive cycle, maar deze is nog niet als permanent 
aangemerkt. Actieve codes zetten de Malfunction Indicator 
Lamp (MIL) ook niet aan. Als de code niet vaker wordt 
gedetecteerd, wordt deze na een aantal warm-up cycles 
vanzelf uit het geheugen gewist.
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� Opgeslagen Codes zijn DTC’s die zijn bevestigd en worden 
opgeslagen in het geheugen van de scantool tot de 
bijbehorende sensor aangeeft dat het problem zich niet langer 
voordoet en de MIL niet meer aan laat gaan.  

1) Gebruik de OMHOOG/OMLAAG pijlen om Codes Lezen te 
selecteren in het Diagnose Menu en druk op de OK knop.  

   
Figuur 5.4 

2) Gebruik de OMHOOG/OMLAAG pijlen om Opgeslagen Codes 
of Actieve Codes te selecteren in het Codes Lezen menu en druk op 
de OK knop.  

 

Figuur 5.5 

� Als er geen enkele DTC aanwezig is, verschijnt de volgende 
melding “Geen (actieve) codes gevonden in de module!” 
Wacht een paar seconden of druk op een willekeurige toets om 
terug te keren naar het voorgaande scherm.  

          Diagnostic Menu   1/11 
                                                                                 

Read Codes                                   
 Erase Codes 
 Live Data                    ? 
 View Freeze Frame 
 I/M Readiness 
 O2 Monitor Test              

      

          Read   Codes    1/3    

                        
Stored Codes                   
Pending Codes 
Permanent Codes             ? 
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OPMERKING: Opgeslagen Codes functie is alleen beschikbaar 
voor voertuigen die de CAN protocollen ondersteunen.  

3) Bekijk de DTC’s en hun definities op het scherm.  

 
Figuur 5.6 

4) Als er meer dan één DTC is gevonden, gebruikt u de 
LINKS/RECHTS pijlen om alle codes te bekijken.  
 

� Als een gevonden foutcode een merkspecifieke code is dan 
geeft de scanner het volgende bericht:“Merkspecifieke code 
gevonden! Druk op een toets om het voertuigmerk te kiezen!” 
om de foutcode correct weer te geven selecteert u het voertuig 
merk met de OMHOOG/OMLAAG toetsen en hierna drukt u 
op OK. 

     
   Figuur 5.7 

� Als het merk van u voertuig er niet bij staat, gebruikt u de 
OMHOOG/OMLAAG pijlen om Overig te selecteren en drukt 
u op OK.  

                    1/1 

P1633  $10        BUICK   

 

Ignition 0 Switch Circuit 

                              ? 

      Vehicle Manufacturer  1/28 
                          

BUICK                                              
BMW 
CADILLAC                   ? 
CHEVROLET 
CHRYSLER 
FORD                        
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5.2 Foutcodes wissen 
LET OP!!!: Het wissen van de foutcodes door de scanner wist echt 
alle foutcodes in het motor managementsysteem. Wees er dus zeker 
van  dat het probleem is verholpen. Verder worden alle sensoren 
teruggezet naar de “Not Ready” of “Not complete” status. Dus 
verwijder deze niet zomaar en niet zonder professionele hulp! 
(monteur/garagist). 
 

OPMERKING: Het wissen van codes betekent niet dat de foutcodes uit 
de ECU zijn verwijderd. Zolang er iets fout is met het voertuig, blijft de 
foutcode verschijnen.  

� Deze functie kan alleen als het voertuig op contact staat en de 
motor niet draait (KOEO). 

 

1. Gebruik de OMHOOG/OMLAAG pijlen om Codes 
Wissen te selecteren in het Diagnose Menu en druk op de 
OK knop. (Figuur 5.4)  

2. Er verschijnt een melding waarin om uw bevestiging wordt 
gevraagd.  

 
Figuur 5.8 

 

 
 

          Erase Codes             

Erase trouble codes! 
Are you sure? 

 
 

   YES          NO 
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� Als u niet verder wilt gaan met het wissen van codes, druk u 
op de ESC knop of gebruik de LINKS/RECHTS pijlen om 
NEE te selecteren. Het bericht “Actie geannuleerd!” 
verschijnt. Wacht een paar seconden of druk op een 
willekeurige toets om terug te gaan naar het 
Diagnose Menu.  

1) Druk op de OK knop om te bevestigen. 

� Als de codes succesvol gewist zijn, verschijnt het bericht 
“Wissen gelukt!”. 

 
Figuur 5.9 

� Als de codes niet gewist zijn, verschijnt het bericht “Wissen 
mislukt. Contact aan met motor uit!” .   

 
Figuur 5.10 

2) Druk op een willekeurige toets om terug te gaan naar het 
Diagnose Menu.  

          Erase Codes             

Erase Failure.  
Turn Key on with 
Engine Off! 

 

Press any key to con. 

         Erase Codes               

 
Erase Done! 

 

Press any key to con. 
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5.3  Live Data 
Met deze functie kunt u niet alleen live data uitlezen, maar ook data 
opslaan om later te bekijken.  

Data bekijken 
De Data bekijken functie maakt het mogelijk live data of 
live sensors te bekijken die ondersteunt worden door de 
module(s). 
 
1) Om live data te bekijken, gebruikt u de OMHOOG/OMLAAG 

pijlen om Live Data te selecteren in het Diagnose Menu en 
drukt u op de OK knop. (Figuur 5.4) 

2) Wacht een paar seconden terwijl de scantool de PID MAP 
valideert. (Figuur 5.11) 

 

Figuur 5.11 

3) Gebruik de OMHOOG/OMLAAG pijlen om Bekijk Data te 
selecteren in het Live Data menu en druk op de OK toets.  

 

           Live Data                 

                  
Reading PID.01 
- Please Wait - 

……………… .Live Data        1/3. 

                    
View Data                     

   Record Data                 ? 
   Playback Data 
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Bekijk Complete Data Set 

1) Om de complete data set te bekijken, gebruik je de 
OMHOOG/OMLAAG pijlen om Complete Data Set te 
selecteren in het Bekijk Data menu en druk op de OK toets.  

 
Figuur 5.13 

2) Bekijk live PID’s op het scherm. Gebruik de 
OMHOOG/OMLAAG pijlen voor meer PID’s als er 
aanvullende informatie beschikbaar is die meer dan één pagina 
in beslag neemt.  

  
Figuur 5.14 

� Het nummer “x” rechts in het scherm geeft aan bij welke 
selectie u zit.  

� Als u de complete naam van de geselecteerde PID wilt zien, 
klikt u op de ? knop. 

…………………View Data        1/3. 

                    

Complete Data Set            
    Custom Data Set 

Unit of Measure              ? 

           Live Data          6    

                                

 DTC_CNT                   0  

 FUELSYS1                  0L  

 FUELSYS2                  --  ? 
LOAD_PCT (%)            0.0    
ETC(℃)               -40       
SHRTFT1 (%)             99.2              
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� Als het G icon verschijnt terwijl een PID is geselecteerd, is er 
grafische informatie beschikbaar. Druk op de OK toets om 
de grafiek te bekijken.  

 

Figuur 5.15 

3) Druk op de ESC toets om terug te keren naar het vorige menu.  

Bekijken Custom Data Set 

1) Om aangepaste PID data te bekijken, gebruikt u de 
OMHOOG/OMLAAG pijlen om Custom Data Set te 
selecteren in het Data Bekijken menu en drukt u op de OK 
toets. (Figuur 5.13) 

2) Bekijk de instructies op het scherm. 

 
Figuur 5.16 

3) Gebruik de RECHTS pijl om data parameters te 
selecteren/deselecteren en gebruik de OMHOOG/OMLAAG 

……………Custom Data Set……… ….. 

                                 

[ ] – Select/Deselect 

[ ] – Deselect all 
  [OK] – Confirm 
  [ESC] – Cancel 

Press any key to continue. 
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pijlen om omhoog en omlaag te bewegen. Geselecteerde 
parameters zijn gemarkeerd met een zwart blokje. button to 
move up and down.  

 

Figuur 5.17 

� Het nummer “x” in de rechterbovenhoek van het scherm 
geeft aan in welke selectie van het menu u zit.   

� Als u alle geselecteerde items wilt deselecteren of alle items 
wilt selecteren drukt u op de LINKER pijl. Er verschijnt een 
bericht waarin om uw bevestiging wordt gevraagd.  

 
Figuur 5.18 

� Als u besluit deze items te deselecteren, drukt u op de OK 
toets. Als u besluit om dit niet te doen, drukt u op de ESC 
toets of gebruikt u de LINKER/RECHTER pijlen om NEE 
te selecteren. 

 

…………..Custom Data Set    4/26 

                       
� DTC_CNT 
� FUELSYS1   
� FUELSYS2                

 ? 
� LOAD_PCT           #01 
� ECT 
� SHRTFT1                  

………………Deselect All…………………. 

                                 

Deselect all  
selected PID’s? 
 

 
YES        NO 
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4) Druk op de OK knop om geselecteerde PID’s te bekijken op het 
scherm.  

 
Figuur 5.19 

5) Gebruikde ESC knop om terug te keren naar het voorgaande 
menu.  

Data opnemen 

De Data  opnemen  functie  maakt  het  mogelijk  om  
Parameter 
Identificatie (PID) data te analyseren en helpt bij het maken van 
een diagnose. De opname bevat 5 frames van live data voor de 
trigger modus en verscheidene frames na de trigger modus. 
 
Er zijn 2 trigger modes die u kunt gebruiken om Data op te 
nemen: 
A. Manual Trigger – U als gebruiker kunt met de ENTER toets 

de opname beginnen. 
B. DTC Trigger – automatisch opgenomen PID data wanneer er 

een fout is ontdekt door het voertuig. 
 
Let op! Probeer nooit tijdens het rijden het apparaat te bedienen! 
Laat altijd een ander persoon de scanner bedienen tijdens het rijden. 

………………….Live Data          4 . 

                          

DTC_CNT                0  

FUELSYS2              0L 

ETC(℃)                -40     ?  
  SHRTFT1 (%)         99.2      

      



Om live data op te nemen, gebruikt u de OMHOOG/OMLAAG 
pijlen om Data Opnemen te selecteren in het Live Data menu en 
drukt u op de OK toets. ( Figuur 5.12) 

Opnemen Complete Data Set 

1) Om een complete set live data op te nemen, gebruikt u de 
OMHOOG/OMLAAG pijlen om Complete Data Set te 
selecteren in het Data Opnemen menu en drukt u op de OK 
knop.  

 

Figuur 5.20 

2) Gebruik de OMHOOG/OMLAAG pijlen om een trigger modus 
te selecteren en drukt u op de OK knop. 

    
Figuur 5.21 

� Als de data van een eerder getest voertuig niet gewist is, zal de 
data van de huidige test in het tijdelijke geheugen. 

 

………………..Record Data     1/3.. 

                           

Complete Data Set              

Custom Data Set 

Unit of Measure             ? 

                          

      

…….……Pick Trigger Mode      1/2 

                          
Manual Trigger               

DTC Trigger              ? 
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3) Gebruik de OMHOOG/OMLAAG pijlen om een geheugen 
locatie te selecteren en druk op de OK knop.  

 

Figuur 5.22 

� Het sterretje (*) geeft aan dat er eerder opgenomen data op 
deze locatie is opgeslagen.  

� Als u een locatie met een sterretje (*) selecteert, verschijnt er 
een bericht dat u vraagt of u de oude data wilt overschrijven. 

 

Figure 5.23 

� Als u door wilt gaan met het overschrijven van oude data, 
drukt u op de OK knop. Als u dit niet wilt, gebruikt u de 
LINKER/RECHTER pijlen om NEE of drukt u op de ESC 
knop om een andere locatie te kiezen. 

4) Bekijk de instructies op het scherm. 

� Als Manuele Trigger is geselecteerd, verschijnt het volgende 
scherm:  

…………….Select Memory      1/3.. 

                          
Location #1                *  

Location #2 

Location #3                 ? 

        

      

        Select Memory        ...  
                           
 A previous recording  
exists! Do you want 
 to overwrite it? 

 
      
YES              NO 
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Figuur 5.24 

 

� Als DTC Trigger is geselecteerd, verschijnt het volgende 
scherm:  

 
Figuur 5.25 

5) Wacht voor DTC trigger opname of druk op ENTER om te 
beginnen met opnemen. (Figuur 5.26) 

� Rijd net zolang tot er een DTC foutcode is gevonden als DTC 
Trigger is geselecteerd. Als er geen DTC’s worden gevonden, 
drukt u op ESC om het opnemen te stoppen. 

……………Manual Trigger……………... 

                                 

Ready to record!  
Press [ENTER] to  
start recording… 
Press [ESC] to exit 

 

………………….DTC Trigger…………….. 

                                 
Waiting for DTC to 
trigger recording… 

 
 

Press [ESC] to exit 
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Figuur 5.26 

Het  nummer “x/x” in de rechter bovenhoek geeft aan 
hoeveel opname frames er mogelijk zijn. En hoeveel er nu al 
gebruikt zijn. 
 
 
 

6) De scantool blijft PID data opnemen totdat u op de ESC knop 
drukt, de geselecteerde opslaglocatie vol is of het opnemen 
voldaan is. Er verschijnt een bericht met de vraag of u de data 
wilt bekijken op het scherm. 

 

Figuur 5.27 

� Als u  de data wilt terugkijken drukt u op de OK toets, wilt u  
dit niet druk dan op de ESC toets of gebruik de 
LINKER/RECHTER pijlen om NEE te selecteren en druk 
op de OK toets om terug te keren naar het Data Opnemen 
menu.  

          Record Data             

                                  
        Recording Done!  
        Playback data?   
 
 
 
 
       YES             NO                                     

        

…….Recording….       5/46  ….. 

                                     
DTC_CNT                0       
FUELSYS1               0L 
FUELSYS2               --    ? 
LOAD_PCT(%)         0.0    
ETC(℃)             -40                        
SHRTFT1(%)     99.2            
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Opnemen Custom Data Set 

1) Om aangepaste data op te nemen, gebruikt u de 
OMHOOG/OMLAAG pijlen om Custom Data Set te 
selecteren in het Data Opnemen menu en drukt u op de OK 
knop. (Figuur 5.20) 

2) Bekijk de instructies op het scherm. (Figuur 5.16). Druk op de 
OK knop om verder te gaan, druk op de ESC knop of gebruik de 
LINKER/RECHTER pijlen om NEE te selecteren en druk op 
de OK toets om terug te keren naar het Data Opnemen menu.  

3) Gebruik de RECHTER pijl om data parameters te 
selecteren/deselecteren. Geselecteerde parameters worden 
gemarkeerd met een zwart blokje. Druk op de OK toets om te 
bevestigen. (Figuur 5.17) 

� Als u alle gemarkeerde items wilt deselecteren, drukt u op de 
LINKER pijl.  

� Er verschijnt een bericht waarin om uw bevestiging gevraagd 
wordt. (Figuur 5.18) 

� Als u besluit de items te deselecteren, drukt u op de OK toets, 
als u dit niet wilt, drukt u op de ESC toets of gebruikt u de 
OMHOOG/OMLAAG pijlen om NEE te selecteren en drukt 
u op OK. 

4) Gebruik de OMHOOG/OMLAAG pijlen om een trigger modus 
te selecteren en druk op OK. (Figuur 5.21) 

� Als data van een eerder getest voertuig niet is verwijderd, 
wordt de data van de huidige test opgeslagen in het tijdelijke 
geheugen.  

5) Gebruik de OMHOOG/OMLAAG pijlen om een 
geheugenlocatie te selecteren en druk op OK.  (Figuur 5.22) 
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� Het sterretje (*) geeft aan dat er eerder opgenomen data op 
deze locatie is opgeslagen. 

� Als u een locatie met een sterretje (*) selecteert, verschijnt er 
een bericht dat u vraagt of u de oude data wilt overschrijven. 

� Als u door wilt gaan met het overschrijven van oude data, 
drukt u op de OK knop. Als u dit niet wilt, gebruikt u de 
LINKER/RECHTER pijlen om NEE of drukt u op de ESC 
knop om een andere locatie te kiezen. 

 

6) Bekijk de instructies op het scherm. 

� Als Manuele Trigger is geselecteerd, verschijnt het volgende 
scherm. (Figuur 5.24) 

� Als DTC Trigger is geselecteerd, verschijnt het volgende 
scherm. (Figuur 5.25) 

7) Wacht voor DTC trigger opname of druk op ENTER om te 
beginnen met opnemen. (Figuur 5.26) 

8) De scantool blijft PID data opnemen totdat u op de ESC knop 
drukt, de geselecteerde opslaglocatie vol is of het opnemen 
voldaan is. Er verschijnt een bericht met de vraag of u de data 
wilt bekijken op het scherm. 

� Als u  de data wilt terugkijken drukt u op de OK toets, 
wilt u  dit niet druk dan op de ESC toets of gebruik de 
LINKER/RECHTER pijlen om NEE te selecteren en 
druk op de OK toets om terug te keren naar het Data 
Opnemen menu.  

Data terugkijken 

Met de Data Terugkijken functie kunt u eerder opgeslagen PID 
Data terugkijken. 
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1) Om data terug te kijken, gebruikt u de OMHOOG/OMLAAG 
pijlen en selecteert u Data Terugkijken in het Live Data menu 
en drukt u op de OK knop. (Figuur 5.12) 

� U kunt data ook direct na het opnemen terugkijken.  

2) Gebruik de OMHOOG/OMLAAG pijlen om de opslaglocatie 
te selecteren die gemarkeerd is met een sterretje (*).  

 

Figuur 5.28 

Als er geen opgeslagen data van een voertuig is, dan kunnen 
alleen de Aanwezige Modules, zoals module ID en protocol 
type bekeken worden. 
 

3) Gebruik de OMHOOG/OMLAAG pijlen om de PID’s van 
ieder frame te bekijken. 

  

Figuur 5.29 

         1 of 135 frame         …  

                           6       
DTC_CNT                 0     
FUELSYS1               OL 
FUELSYS2              N/A 
LOAD_PCT (%)          0.0  ? 
ETC(℃)              -40    
SHRTFT1(%)       99.2           

          Select Memory     3/3  

                     
  Location #1      * 

Location #2                ? 
Location #3       *    
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4) Gebruik de LINKER/RECHTER pijlen om PID’s van vorige of 
volgende frames te bekijken.  

  

Figuur 5.30 

5.4  Freeze Frame Data bekijken 

Freeze Frame Data maakt het mogelijk om de operationele 
parameters te bekijken op het moment dat een DTC is gedetecteerd. 
Bijvoorbeeld, de parameters kunnen motorsnelheid bevatten (RPM) 
de temperatuur van de motor (ECT) of de snelheidssensor van het 
voertuig (VSS). Deze informatie helpt bij het stellen van diagnoses 
of het repareren van het voertuig.  

1) Om freeze frame data te bekijken, gebruikt u de 
OMHOOG/OMLAAG pijlen om Freeze Frame Data 
Bekijken te selecteren in het Diagnose Menu en drukt u op de 
OK knop. (Figuur 5.4)     

2) Wacht een paar seconden terwijl de scantool de PID MAP 
valideert.  

3) Als de ontvangen informative meer dan één scherm bedraagt, 
gebruikt u de OMLAAG pijl om alle data weer te geven.  

         6 of 135 frame           

                           4       
DTC_CNT                0        
FUELSYS1              OL 
FUELSYS2             N/A 

  LOAD_PCT(%)         0.0    ? 
ETC(℃)             -40                        
SHRTFT1(%)     99.2            
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Figuur 5.31 

� Als er geen freeze frame data beschikbaar is, verschijnt het 
volgende bericht “Geen freeze frame data opgeslagen”. 

4) Als u de volledige naam van een PID wilt bekijken, gebruikt u 
de OMHOOG/OMLAAG pijlen om de PID te selecteren en 
drukt u op de HELP knop.  

  
Figuur 5.32 

5) Druk op de ESC knop om terug te keren naar het voorgaande 
scherm.  

5.5  I/M Readiness Status uitlezen 

I/M functie wordt gebruikt om de werking van het emissie 
systeem van alle voertuigen uitgerust met OBDII/EOBD te  
controleren. Het is een perfecte functie om te gebruiken voordat 
aan het inspecteren van een voertuig wordt begonnen. De laatste 

…………View Freeze Frame      2 . 

                         
DTCFRZF            P1633   

  FUELSYS1               OL    
  FUELSYS2               -- 
  LOAD_PCT (%)         0.0  ? 
  ECT(℃)                 -40 

  SHRTFT1 (%)          99.2   
                             

……………… ..FUELSYS1………   ……. 

                        
 
      Fuel System 1 Status                      
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versie van auto’s kunnen verschillende type I/M status 
ondersteunen. 

A. Sinds laatste DTC gewist: geeft de status van de I/M 
sensoren aan sinds er voor het laatst foutcodes gewist 
zijn. 

B. Laatste complete drive cycle: geeft de status van de I/M 
sensoren aan van het begin van deze rit (drive cycle). 

 
Een sensor met status “NEE” als resultaat hoeft niet te betekenen 
dat het voertuig tijdens het testen van het 
motormanagementsysteem de inspectie niet haalt.    
Bepaalde sensoren mogen de “Not Ready” status hebben om te 
voldoen aan de emissie inspectie. 
 

• “OK” : Alle sensoren ondersteunend op het voertuig 
hebben de diagnose test afgerond en de (MIL) 
indicatieverlichting is niet aan. 

• “Inc” : Op zijn minst 1 sensor ondersteunend op het 
voertuig heeft de diagnose test niet afgerond. 

• “N/A” : Het controleapparaat wordt niet ondersteund op het 
desbetreffende voertuig. 

 
Er zijn twee manieren om de I/M/ Readiness Status uit te lezen.   

A.  I/M Readiness status uitlezen met de I/M/ Readiness 
knop.  

U kunt de I/M readiness status uitlezen door op de I/M Readiness 
Knop te drukken. De gekleurde LEDS zullen oplichten en audio 
tonen zullen afspelen en hiermee verschillende readiness statussen 
aangeven.  
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Figuur 5.33 

 “OK ” -- Alle sensoren ondersteunend op het voertuig 
hebben de diagnose test afgerond en de (MIL) indicatieverlichting 
is niet aan.  
 

 “INC ” -- Op zijn minst 1 sensor ondersteunend op het 
voertuig heeft de diagnose test niet afgerond. 

 “N/A” -- Het controleapparaat wordt niet ondersteund op het 
desbetreffende voertuig. 

De groene, gele en rode LED’s helpen u snel te bepalen of een 
voertuig klaar is voor een emissie controle. 

De LED en audio indicaties hebben de volgende betekenissen:  

LED 

1) GROENE LED – geeft aan dat motor systemen de “OK” status 
hebben en normaal functioneren. Er zijn geen opgeslagen of 
lopende DTC’s. Het voertuig is klaar voor emissie controle en 
zal waarschijnlijk goedgekeurd worden.  
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2) GELE LED  – Met het MIL lampje uit, zijn er drie mogelijke 
voertuigcondities. 

� Als een opgeslagen DTC de gele LED veroorzaakt, is het 
nog steeds mogelijk dat het voertuig wordt goedgekeurd bij 
een emissie controle.  

� Als een lopende DTC de gele LED veroorzaakt, is het nog 
steeds mogelijk dat het voertuig wordt goedgekeurd bij een 
emissie controle. 

� Als de gele LED oplicht door sensoren die hun 
diagnostische tests niet hebben voltooid, hangt het van 
plaatselijke eisen af of uw voertuig klaar is voor een emissie 
test.  

NOTE: Bepaal de status van elke sensor aan de hand van de code 
uitlees procedure. Neem de informatie mee naar een professional om 
te bepalen of uw voertuig klaar is voor een emissie test.  

3) RODE LED – geeft aan dat er een problem is met één of 
meerdere onderdelen van het system. Een voertuig dat een rode 
LED afgeeft is zeker niet klaar voor een emissie controle. De 
rode LED is ook een indicatie dat er DTC’s aanwezig zijn. Het 
MIL lampje op het dashboard van het voertuig zal oplichten. Het 
probleem dat de rode LED veroorzaakt moet verholpen worden 
voordat een emissie test kan worden uitgevoerd. Het is ook 
aangeraden om het voertuig te (laten) nakijken/repareren voordat 
u er mee gaat rijden.  

Als de rode LED is gaan branden is er zeker een probleem in 
het systeem. In dit geval heeft u de volgende opties:  

� Repareer zelf het voertuig. Als u de reparaties zelf gaat 
uitvoeren, begin dan met het lezen van het voertuig 
informatieboekje en volg alle aanbevolen procedures. 
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� Breng het voertuig naar een professional om het te laten 
repareren. Het probleem dat de rode LED veroorzaakt moet 
gerepareerd worden voordat het voertuig klaar is voor een 
emissie controle.   

Audi tonen 

Deze functie is van onschatbare waarde als u diagnostische testen 
uitvoert tijdens het rijden. Ook helpt deze functie als u in lichte 
omgevingen werkt waardoor de LED’s niet goed zichtbaar zijn.  

Verschillende tonen met verschillende LED’s geven verschillende 
I/M Readiness Statussen aan.  

LED Light Audio Toon Toon Interval 

Groene LED Twee lange piepjes 5 seconden 

Gele LED Kort, lang, kort 5 seconden 

Rode LED Vier korte piepjes 5 seconden 

 

Nadat u de informatie bekeken heeft, drukt u op ESC om terug te 
gaan. U kunt geen gebruik maken van de andere knoppen om fouten 
te voorkomen.  

B. I/M Readiness uitlezen op de gebruikelijke manier.  

1) Gebruik de OMHOOG/OMLAAG pijlen om I/M Readiness te 
selecteren en druk op OK. (Figuur 5.4) 

2) Wacht een paar seconden terwijl de scantool de PID’s leest.  

3) Als het voertuig beide manieren van testen ondersteunt, dan 
zullen deze allebei op het scherm verschijnen.  
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Figuur 5.34 

4) Gebruik de OMHOOG/OMLAAG pijlen, indien nodig, om de 
status van het MIL lampje te bekijken. De volgende sensoren kunt 
u ook via deze manier bekijken.  

Voor verbrandingsmotoren met elektronisch ontstekingssysteem: 

•  MIS -- Misfire Monitor 

•  FUEL -- Fuel System Monitor 

•  CCM -- Comprehensive Component Monitor 

•  EGR – EGR System Monitor 

•  O2S -- O2 Sensors Monitor 

•  CAT -- Catalyst Monitor 

•  EVAP -- Evaporative System Monitor 

•  HTR -- O2 Sensor Heater Monitor 

•  AIR -- Secondary Air  Monitor 

•  HCAT -- Heated Catalyst Monitor 

 

 

Voor verbrandingsmotoren met ontsteking middels compressie:  

•  MIS -- Misfire Monitor 

•  FUEL -- Fuel System Monitor 

•  CCM -- Comprehensive Component Monitor 

……………I/M Readiness       1/2.                          
                   

Since DTCs Cleared           
This Drive Cycle            ? 
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•  EGR – EGR System Monitor 

•  HCCAT -- NMHC Catalyst Monitor 

•  NCAT -- NOx Aftertreatment Monitor 

•  BP -- Boost Pressure System Monitor 

•  EGS -- Exhaust Gas Sensor Monitor 

•  PM -- PM Filter Monitor 

  
Figuur 5.35 

5) Als het voertuig een readiness test van “Deze Drive Cycle” 
ondersteunt, verschijnt het volgende:  

 
Figuur 5.36 

6) De LED's en audio tonen die overeenkomen met verschillende 
statussen van de sensor zullen worden geactiveerd zoals 
hieronder. 

LED Light Audio Tone Beep Interval 

…………Since DTCs Cleared      1 
 

MIL Status              OFF      
Misfire Monitor           OK 
Fuel System Mon         OK   ? 
Comp. Component       OK 
Catalyst Mon            INC 
Htd Catalyst             N/A                                 

…………..This Drive Cycle        1. 
                         

MIL Status             OFF       
Misfire Monitor          OK 
Fuel System Mon       N/A    ? 
Comp. Component      OK 
Catalyst Mon           INC 
Htd Catalyst            N/A     
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Groene LED Twee lange piepjes 2 minuten 

Gele LED Kort, lang, kort  2 minuten 

Rode LED Vier korte piepjes 2 minuten 

 

7) Gebruik de OMHOOG/OMLAAG pijlen voor meer PID’s als 
de gegeven informatie meer dan één pagina bevat. Gebruik de 
LINKER/RECHTER pijlen om PID’s op de vorige/volgende 
pagina te bekijken.  

8) Druk op de ESC knop om terug te keren naar het Diagnostische 
Menu.  

5.6 Lambdasonde test 

OBDII/EOBD regels vastgesteld door het SAE zeggen dat 
relevante voertuig sensoren en lambdasondes problemen 
moeten aangeven die in relatie staan tot brandstof efficiëntie en 
de emissie eisen. Deze tests zijn niet on-demand tests en deze 
worden automatisch gedaan als de motor binnen zijn bereik 
draait. Deze test resultaten worden bewaard in het geheugen   
van de computer. 
 

De Lambdasonde test functie maakt het mogelijk om de 
lambdasonde test resultaten weer te geven van de meest recente 
test data van de on-board computer. 

 
 
De Lambdasonde test functie wordt niet ondersteunt bij 
voertuigen met een CAN  systeem. Voor Lambdasonde  
test resultaten van CAN-uitgeruste voertuigen kijkt u in het 
het hoofdstuk “aanwezige sensoren test”. 
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1) Gebruik de OMHOOG/OMLAAG pijlen om Lambdasonde 
Test te selecteren in het Diagnose Menu en druk op OK. 
(Figuur 5.4) 

2) Wacht een paar seconden terwijl de scantool de PID’s leest. 

3) Gebruik de OMHOOG/OMLAAG pijlen om lambdasonde te 
selecteren in het Lambdasonde Test menu en druk op OK.  

     
Figuur 5.37 

� Als het voertuig deze modus niet ondersteunt, zal dit worden 
weergegeven op het scherm. 

     
Figuur 5.38 

4) Bekijk de testresultaten van de geselecteerde lambdasonde. 

............O2 Monitor Test      2/8…

                                                
O2 Bank1 Sensor1           
O2 Bank1 Sensor2             
O2 Bank1 Sensor3          ? 
O2 Bank1 Sensor4 
O2 Bank2 Sensor1 
O2 Bank2 Sensor2           
 

…………….O2 Monitor Test………….. 

 

The selected mode is 

not supported! 
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  Figuur 5.39 

5) Gebruik de OMHOOG/OMLAAG pijlen om alle verzamelde 
data te bekijken. 

6) Druk op ESC om terug te keren naar het vorige menu.  

5.7  Aanwezige Sensoren Test 

De aanwezige sensoren test wordt gebruikt na de service of na 
het wissen van het geheugen van de Controle Module. De 
aanwezige sensoren test voor niet CAN uitgeruste voertuigen, 
vindt en geeft testresultaten voor emissie gerelateerde 
aandrijving data en systemen die niet continu getest worden 
weer. De aanwezige sensoren test  voor CAN uitgeruste 
voertuigen, vindt en geeft testresultaten voor emissie 
gerelateerde aandrijving data en systemen die niet continu 
getest worden test en onderdelen id’s die worden gevonden via 
het voertuigmerk weer. 
 

De fabrikant van het voertuig is verantwoordelijk voor het toewijzen 
van "Fabrikant Defined Test IDs" en Component-ID's voor het 
testen van verschillende systemen en componenten. Met de 
geavanceerde functie van deze scanner kunt u de definitie van een 
aanwezige sensor ID lezen. 

OPMERKING: De scantool kan een test definitie alleen weergegeven 
als deze test definitie aanwezig is in het computergeheugen van het 

… ……….O2 Bank1 Sensor2   1/31. 

                           

   Rich-Lean Threshd V                
   Lean-Rich Threshd V 
   Low for Switch (V)           ? 
   High for Switch (V) 
   Rich-Lean Threshd S 

Lean-Rich Threshd S          
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voertuig.  

In deze test, is er meestal een minimumwaarde, een maximumwaarde, en 
een stroomwaarde voor elke monitor. Door de huidige waarde te 
vergelijken met de minimale en maximale waarde, zal de scantool 
bepalen of het OK is. 

 

1) Gebruik de OMHOOG/OMLAAG pijlen om Aanwezige 
Sensoren Test te selecteren in het Diagnose Menu en druk op 
OK. (Figuur 5.4)  

2) Wacht een paar seconden terwijl de scantool de PID’s leest. 

3) De scantool zal vragen om het merk van het voertuig te 
selecteren. 

    
Figuur 5.40 

4) Nadat het merk is geselecteerd, zal de scantool de resultaten van 
de aanwezige sensoren test weergeven. 

    

      Vehicle Manufacturer  1/28  

                          
BUICK                                        

   BMW 

   CADILLAC                    ? 

   CHRYSLER 

   FORD 

   GM                

 

       On-Board Mon. Test  1/19  

                          
HO2S Monitor                                

   HO2S Monitor 

   Catalyst Monitor               ? 

   EVAP Monitor 

   EVAP Monitor 

   EVAP Monitor                
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Figuur 5.41 

5) Gebruik de OMHOOG/OMLAAG pijlen in het Aanwezige 
Sensoren Test menu om een test te selecteren en klik op OK. 
Of gebruik de LINKER/RECHTER pijlen om het 
vorige/volgende scherm te bekijken.  

� Als het voertuig de test niet ondersteunt, zal er een bericht op 
het scherm verschijnen.  

   
Figuur 5.42 

� Voor CAN-uitgevoerde voertuigen kunnen de test selecties als 
volgt zijn:  

    
Figuur 5.43 

6) Gebruik de OMHOOG/OMLAAG pijlen om de gewenste 
sensor te selecteren in het Aanwezige Sensoren Test menu en 
druk op OK.  

     On-Board Mon. Test   1/31.. 

                                
O2 Mon. B1S1                                

 O2 Mon. B1S2 

 O2 Mon. B1S3                ? 

 O2 Mon. B1S4 

 O2 Mon. B2S1 

 O2 Mon. B2S2                 

      On-Board Mon. Test        

 

The selected mode is 

not supported 

 

 

Press any key to con.. 



 

 
 
 
 

20

7) Bekijk de test data op het scherm.  

  
Figuur 5.44 

OPMERKING: Als de Aanwezige Sensoren Test mislukt is, 
kleurt deze sensor rood. Door de tekstkleur kunt u makkelijk 
herkennen in welk systeem een fout zit.   

  
Figuur 5.45 

  

Figuur 5.46 

       HO2S11 Voltage amplitu   

                                 

 ID                        11      

 MOD                    $10 

 TEST(volts)             400   ? 

 MIN(volts)              1E1 

 MAX(volts)             ----- 

STS                     OK      

           EVAP monitor         

                                 

 Phase 0 Initial tank vacuum an..     

 

    

 

 

  Phase 0 Initial tank vacuum    

 ID                        00       

 MOD                    $10 

 TEST(in H2O)          0000   ? 

 MIN(in H2O)           7000 

 MAX(in H2O)           7200 

STS                     Fail      
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8) Druk op ESC om terug te keren naar het vorige menu.  

5.8  Onderdelen Test 

De Onderdelen test functie maakt het mogelijk een lek test te 
doen voor het brandstofregeneratiesysteem (EVAP systeem). De 
scanner zelf doet deze test niet maar vraagt de Ecu om de test te 
beginnen. De verschillende voertuigmerken kunnen verschillende 
criteria en methodes hanteren voor het stoppen van de test zodra 
deze is gestart. Voordat u begint met de Onderdelen test, kijkt u in 
de gebruikershandleiding van het voertuig wat de instructies zijn 
om de test te stoppen. 

 
1) Gebruik de OMHOOG/OMLAAG pijlen om Onderdelen Test 

te selecteren in het Diagnose Menu en druk op OK. (Figuur 5.4)  

2) Wacht tot de scantool het Onderdelen Test menu weergeeft.  

 
Figuur 5.47 

3) Als de test door het voertuig gestart wordt, zal er een bevestiging 
verschijnen.  

       Component Test            

                          
Evap Leak Test                

                               ? 
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Figuur 5.48 

� Sommige voertuigen staan scanners niet toe om een systeem 
of  onderdeel te controleren. Als het voertuig de EVAP Lek 
Test niet ondersteunt dan verschijnt dit bericht.  

 
Figuur 5.49 

4) Wacht een aantal seconden of druk op een willekeurige toets om 
terug te keren naar het vorige menu.  

5.9  Voertuig Informatie Bekijken 

Het bekijken van het VIN nummer dat op voertuigen vanaf 2000 
zit die “Mode 9” ondersteunen. Hier vindt u Voertuig Identificatie 
Nummers (VIN’s), Calibrati ID’s (CID’s) en Calibratie Verificatie 
Nummers (CVN’s). 
1) Gebruik de OMHOOG/OMLAAG pijlen om Voertuig 

Informatie te selecteren in het Diagnose Menu en druk op OK. 
(Figuur 5.4)  

        Component Test              

 

Command Sent! 

 

     Press any key to con. 

.............Component Test         

 

The selected mode is 

not supported 

     Press any key to con. 
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2) Er verschijnt een bericht om u eraan te herinneren dat het contact 
aan moet staan. Wacht een aantal seconden of druk op een 
willekeurige toets om verder te gaan. 

 
Figuur 5.50 

3) Wacht een aantal seconden terwijl de scantool de voertuig 
informatie leest.  

 
Figuur 5.51 

� Als het voertuig deze modus niet ondersteunt, verschijnt er een 
bericht dat de modus niet ondersteund wordt.  

4) Gebruik de OMHOOG/OMLAAG pijlen in het Voertuig 
Informatie menu om een beschikbaar item te selecteren en druk 
op OK.  

          Vehicle Info.              

                  
Reading info… 
- Please Wait - 

          Vehicle Info.            
                                                                                

      
Turn key on  

with engine off !                          
 
   

Press any key to con.     
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Figuur 5.52 

5) Bekijk de ontvangen informatie op het scherm.  

 

Figuur 5.53 

6) Druk op de ESC knop om terug te keren naar het voorgaande 
menu.  

5.10 Aanwezige Modules 

De Aanwezige modules functie maakt het mogelijk om module ID’s 
en communicatie protocollen te bekijken voor OBDII modules in het 
voertuig. 

1) Gebruik de OMHOOG/OMLAAG pijlen om Aanwezige 
Modules te selecteren in het Diagnose Menu en druk op OK. 
(Figuur 5.4)  

2) Bekijk de aanwezige modules en hun ID’s en communicatie 
protocollen.  

         Vehicle Info.        3/3              

                                 
  Vehicle ID Number 

Calibration ID 
Cal. Verf. Number               

                               ? 

 

      

       Cal. Verf. Number          

 

  CVN1:           BB BA A0 78   

 

 ? 
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Figuur 5.54 

3) Druk op de ESC knop om terug te keren naar het voorgaande 
menu.  

5.11 Code Stopper 

De Code Stopper functie wordt gebruikt om beschrijvingen van 
DTC’s en handige tips weer te geven. Technici vinden hierdoor 
sneller de oorzaak van een foutcode, wat diagnose en 
reparatietijd bespaart.   

1) Herhaal de stappen van de Lees Codes sectie om DTC’s te 
identificeren. (Figuur 5.55) 

 
Figuur 5.55 

1) Druk op de Help knop om het Code Stopper menu weer te 
geven.  

      Modules Present             

 

ID              Protocol 

_________________________ 

 $00            ISO 9141-2   ? 

      

                1/11 

U0101 $07E8 

Lost Communication  

with TCM                     ? 
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Figuur 5.56 

2) Klik op Systeem Beschrijving en Snelle Check om code 
informatie, symptomen, specificaties, data/sensor informatie, 
etc, te lezen.   

3) Klik op Algemene Opmerkingen om hulpvolle reparatie 
informatie van DTC’s te lezen.  

4) Om terug te keren naar het voorgaande menu, drukt u op 
ESC.  

 

6. Ready Test  

Deze functie wordt door technici gebruikt als een handige 
readiness test tool om te bepalen of een voertuig klaar is voor 
een emissie controle. Door middel van visuele en audio 
indicaties, kom je achter de readiness van de sensoren.  

6.1  Algemene Informatie 
Reparaties aan de emissie-controlesystemen van een voertuig van 1996 
of nieuwer veroorzaken dat het computer (ECU) geheugen van het 
voertuig moet worden ontruimd. Het voertuig moet door een rijcyclus 
gaan om de ECU een reeks tests te laten uitvoeren. Dit om ervoor te 
zorgen dat de reparatie succesvol was.  

          Code Breaker      1/3   

                        
System Description             
Quick Check 
General Notes 
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Met deze scantool hoeft u niet eindeloos rond te rijden en voortdurend 
terug te gaan naar de reparatiewerkplaats voor een test, als alle benodigde 
tests door de ECU worden afgerond. Ook kunt u door middel van een 
snelle controle bepalen of het voertuig klaar is voor een emissie test.  

In de volgende gevallen is deze functie zeer hulpvol.  

• U heeft een gebruikte auto gekocht en het check engine lampje is 
uitgezet om problemen te verbergen.  

• U heeft de accu losgekoppen voor tune-ups en andere motor 
reparaties of een lege accu vervangen. U heeft een autoradio of een 
alarm geïnstalleerd.   

• U heeft een scantool gebruikt om DTC’s te wissen.  

• Uw auto is voor reparatie weggeweest.  

6.2  Ready test uitvoeren 
Het doel van deze functie is erachter komen of de welke sensoren 
van het voertuig hun diagnoses en testen hebben uitgevoerd en 
afgerond, en welke dit nog niet hebben gedaan. Alle data wordt 
weergegeven op één scherm, wat ervoor zorgt dat u een duidelijke 
profiel van het voertuig ziet.   

• Gebruik de OMHOOG/OMLAAG pijlen en de 
LINKER/RECHTER pijlen om Ready Test te selecteren in 
het Hoofdscherm (Figuur 6.1) en druk op OK.  
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Figuur 6.1 

Als post-reparatie diagnostisch hulpmiddel 

Deze functie kan gebruikt worden om te bevestigen dat een reparatie 
succesvol is uitgevoerd.  

Sommige rijcycli dienen de sensorsystemen te resetten nadat een 
reparatie is uitgevoerd. Rijcycli variëren tussen voertuigen en voor elke 
monitor in een bepaald voertuig.  

 

Gebruik de volgende procedure om te checken of een reparative 
correct is uitgevoerd:  

1) Verbind de scantool met de DLC van het voertuig en wis DTC’s 
van het computergeheugen. (zie 5.2 codes wissen) 

2) Nadat de wis procedure is uitgevoerd, zal de status van de 
meeste sensoren veranderd zijn. Laat de scantool verbonden met 
het voertuig en selecteer Ready Test in het Hoofdscherm.  

3) Blijf in de auto rijden totdat de scantool door middel van LED’s 
en tonen laat weten dat de rijcyclus voltooid is en het voertuig 
klaar is. 
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4) Als de groende LED’s oplichten en twee lange piepjes hoorbaar 
zijn, is uw voertuig klaar en is de reparatie bevestigd.  

5) Als de rode LED’s oplichten, is uw voertuig niet klaar en is de 
reparatie niet succesvol.  

Als pre-controle diagnostisch hulpmiddel 

Voorafgaand aan het hebben van een voertuig controle, kunt u deze 
functie gebruiken om te controleren of het voertuig hier klaar voor is. 

1) Selecteer Ready Test in het Hoofdscherm terwijl de scantool is 
verbonden met het voertuig. Rijd met de auto totdat de scantool 
u door middel van LED’s en tonen laat weten dat uw voertuig 
klaar is voor een emissie test.  

2) Als de groene LED’s oplichten en twee lange piepjes hoorbaar 
zijn, is uw auto klaar voor de emissie test en zal dit 
waarschijnlijk goedgekeurd worden.  

3) Als de rode LED’s oplichten, is uw auto niet klaar voor de test 
en moet deze worden gerepareerd voordat een emissie test kan 
worden uitgevoerd.  

BELANGRIJK: als u met het voertuig rijdt om een rij cyclus uit te 
voeren, zorg dan dat de Status Beep aan staat (zie 3.8 Systeem 
Setup). Bedien NOOIT de scantool terwijl u aan het rijden bent ! 

OPMERKING: deze functie leest real-time data uit van de emissie 
gerelateerde sensoren. Zodra de scantool andere bewerkingen heeft 
voltooid, bijvoorbeeld het wissen van foutcodes, de I / M Status Monitor, 
reset de scantool de status van alle sensoren naar de "INC" conditie. 
Om deze test uit te kunnen voeren moet het voertuig een volledige 
rijcyclus uitvoeren. Tijden voor reset variëren afhankelijk van het 
voertuig. Raadpleeg de service manual van uw auto voor de rijcyclus 
informatie.  
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OPMERKING: in deze functie is alleen de ESC knop beschikbaar, 
dit om fouten de voorkomen.   

6.3  LED and Tone Interpretation 
Selecteer Ready Test in het Hoofdscherm. Onderstaand bericht 
verschijnt op het scherm. 

 

Figure 6.2 

 “OK ” -- Alle sensoren ondersteunend op het voertuig 
hebben de diagnose test afgerond en de (MIL) indicatieverlichting 
is niet aan. 
 

 “INC ” -- Op zijn minst 1 sensor ondersteunend op het 
voertuig heeft de diagnose test niet afgerond. 

 “N/A” -- Het controleapparaat wordt niet ondersteund op het 
desbetreffende voertuig. 

LED Interpretatie 

The green and red LEDs provide an easy way to check if 
emission-related monitoring systems complete their self-diagnostic 
testing. 
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1) GROENE LED –  Uw voertuig is Ready. Geeft aan dat 
motorsystemen “OK” zijn en normaal functioneren.  

2) RODE LED  – Uw voertuig is Niet Ready. Geeft aan dat het 
aantal sensoren dat een zelfdiagnose heeft uitgevoerd, hoger is 
dan de toegestane limiet.  

Audio Tonen 

 

LED Light Audio Toon Beep Interval 

Groene LED Twee lange piepjes 2 minuten 

Rode LED Geen piep  

 

 

7. Data printen 
De Data printen functie maakt het mogelijk om een print out te 
maken van een diagnose data opname van een opgenomen test 
rapport.  

• Om een print out te maken heeft u het volgende nodig: 
 

AutoLink AL519 scan tool 
   Een PC of laptop met USB poorten 
   Een USB kabel  

1) Plaats de meegeleverde CD in de CD-Drive, of download de 
applicaties van onze website: www.autel.tv  

2) Verbindt de scanner met de computer met de USB kabel. 

3) Start de Maxi-LinkII Tool Kit op uw computer. 
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Figuur 7.1 

4) Gebruik de OMHOOG/OMLAAG pijlen om Print Data te 
selecteren in het Hoofdmenu en druk op OK. (Figuur 7.1)  

5) Gebruik de OMHOOG/OMLAAG pijlen om het gewenste item 
te selecteren in het Print Data menu.  

 

Figuur 7.2 

� Om alle verzamelde data te printen, gebruikt u de 
OMHOOG/OMLAAG pijlen om Print All Data te 
selecteren in het Print Data Menu.  

6) Druk op OK om data naar uw computer te uploaden.  

 

           Print Data          1/9  

                                      

Stored Codes                                
  Pending Codes                
  Live Data                  ? 

Freeze Frame                  
I/M Readiness 
O2 Sensor Test   
Print All Data            
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7) In de Maxi-Link Tool Kit, kunt u data aanpassen, verwijderen, 
kopiëren en printen door verschillende iconen te selecteren.  

   Print data. 
 
   Verwijder data.  
 
   Kopieer data. 
 
   Wijzig data. 

OPMERKING: Data die is opgeslagen in een andere taal dan de 
huidige ingestelde taal, kan niet worden afgedrukt. U dient de taal te 
wijzigen alvorens het printen.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Garantie en Service 
8.1 Één jaar garantie 

Autel geeft klanten één jaar garantie. Deze gaat in op de datum van 
aankoop.  
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1) De garantie wordt bepaald door Autel. Autel beslist of de   
scanner gerepareerd dan wel omgeruild wordt. Alleen bij een 
geldig aankoopbewijs. 

2) De garantie geldt niet als er verkeerd met de scanner is omgegaan. 
Dit zijn handelingen die niet zijn vastgelegd in de 
gebruiksaanwijzing. O.a. misbruik, vallen, foutief gebruik etc… 

3) OBD-Partner & Autel zijn niet verantwoordelijk voor schade aan 
voertuigen door verkeerd gebruik van de scanner. 

8.2 Service Procedures 
Als u nog vragen heeft ga dan naar uw verkooppunt, winkel of 

importeur en/of kijk op www.autel.tv of www.obd-partner.nl  

 

Als het zo mocht zijn dat de scanner gerepareerd moet worden ga 

dan terug naar de winkel of importeur. Voor extra informatie. 

 

9. EOBD Scantool verplicht voor APK2 vanaf april 
2012 

 
Vanaf april 2012 is het verplicht een EOBD-scantool te gebruiken 
tijdens APK-keuring van voertuigen met toelatingsdatum na 31 
december 2005. De tool is nodig om diverse (nieuwe) 
APK-keuringseisen uit te voeren. De MS609 voldoet aan de door de 
RDW gestelde eisen en ondersteunt de volgende protocollen: 
 
- ISO9141-2 
- ISO/DIS 11519-4 PWM/SAE J1850 PWM 
- ISO/DIS 11519-4 VPW/SAE J1850 VPW 
- ISO/DIS 14230-4 (keyword protocol 2000) (5-Baud en Fast) 
- ISO/DIS 15765-4 (CAN 

 
Tevens is de MS609 geschikt voor alle 29 bit CAN-bus systemen 
zoals bij sommige Mercedes en BMW modellen. 



 

 
 
 
 

35

 
 
 

CE-Markering 
 

De MS609 is voorzien van een CE-markering. Deze markering is op 
de voorkant onderaan de tester terug te vinden. 
 
 
 
 
 
 

 
De CE-markering die op veel producten te vinden is geeft aan dat het 
product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese 
Unie (EU). 
 
De CE-markering is een wettelijk verplichte aanduiding op 
productendie onder een van de “Nieuwe-Aanpak”-richtlijnen vallen. 

 

 

 

 


