
Het onmisbare diagnose gereedschap voor 
elke technicus!
MICROSCANTM geeft u snel, eenvoudig en voordelig EOBD en OBDII diagnose.

Of je nu een extra uitlezer nodig hebt in de werkplaats, je een snelle tester nodig hebt voor het 
uitlezen van foutcodes en data of je bent van plan je eerste diagnose tester aan te schaffen,  
dan is de MICROSCANTM precies wat je zoekt.

De nieuwe EOBD Diagnose Scanner van Snap-on Diagnostics

De MICROSCANTM is een snelle en compacte scanner die alle 10 
modes van EOBD ondersteund.

MICROSCANTM automatische code weergave functie betekent 
dat direct na het aansluiten op het voertuig automatisch het 
juiste protocol (communicatie taal) wordt geselecteerd en 
direct alle foutcodes worden getoond.

Deze krachtige scanner toont voorlopige en bevestigde 
foutcodes, zodat u niet alleen de huidige codes ziet maar 
ook welke codes u in de nabije toekomst kunt verwachten. 
MICROSCANTM assisteert bij het controleren van reparaties, 
verifiëren van de emissie controles en het oplossen van motor 
problemen.

Maar daar stopt het niet, met de MICROSCANTM kunt u altijd 6 
regels data tegelijk zien voor een goed diagnosebeeld en om 
het nog makkelijker te maken kunt u overschakelen naar een 
grafische weergave van twee data parameters, voor een snelle 
en goede diagnose.

Ook na het bekijken en wissen van de codes, komt voor het 
bekijken van de data de MICROSCANTM goed van pas. Selecteer 
het code tips menu en kijk in de lijst met duizenden tips met 
de meest voorkomende oorzaken van foutcodes om snel bij de 
oorzaak van het probleem te komen.

01 - Weergave huidige data

02 - Stilstaande beeldendata weergeven

03 - Foutcodes weergeven 

04 - Uitlaatgasdata wissen

05 / 06 / 07 - Testparameters / Resultaten 
weergeven Bewaking zuurstofsensor

Geïntegreerd bewaakte systemen

DTC’s gevonden tijdens laatste rit

08 - Bediening boordsysteem gevraagd

09 - Voertuig indentificatienummer lezen

10 - Permanente foutcodes weergeven

10 EOBD MODES

Wat is de MICROSCANTM precies?



Het EOBD help 
menu geeft  
hints en tips bij  
getoonde codes

Toon extra code 
informatie samen 
met mogelijke 
oorzaken om te 
helpen bij het 
stellen van de  
juiste diagnose

Plug en play 
functie laat 
automatisch de 
foutcodes zien

Bekijk 6 parameters 
tegelijk en pas 
de lijst aan om 
parameters te 
kunnen vergelijken 
met elkaar.

Bekijk 6 parameters 
tegelijk en pas 
de lijst aan om 
parameters te 
kunnen vergelijken 
met elkaar.

Toon 2 willekeurige 
parameters grafisch 
om te zoeken naar 
korte storingen of 
kort signaal uitval.

Gebruik de cursor 
functie om de 
waarde op een 
specifiek moment 
te zien.

Sla data op in 
de film mode 
om deze later 
grafisch terug  
te kunnen  
kijken

Gebruik de pijlen  
om door de data 
te scrollen en een 
parameter te  
selecteren om de 
individuele waarden  
te kunnen bekijken.

Gebruik de pijlen 
om door de data 
te scrollen en een 
parameter te 
selecteren om de 
individuele waarden 
te kunnen bekijken.

•	Ondersteund alle merken vanaf 2001 voor benzine  
motoren en vanaf 2004 voor diesel motoren.

•	Het EOBD systeem controleert en bewaart de informatie van 
diverse sensoren zoals, motortoerental, voertuigsnelheid, 
koelvloeistoftemperatuur, brandstofaanpassingen, 
luchtmassameter, lamda sensoren etc.

•	In tegenstelling tot een merkspecifieke tester of  
software hoeft er geen keuze gemaakt te worden  
in merk, modeljaar of model.

•	Als een sensorwaarde buiten het normale bereik komt, 
wordt er een foutcode geregistreerd (DTC). MICROSCANTM 
leest en interpreteert  deze codes en toont steeds de  
actuele sensorwaarde.

•	De MICROSCANTM is voorbereid op 24 en 32 V systemen.
•	In de nabije toekomst wordt de unit uitgebreid met het 

J1939 Truck protocol. Een programma update komt dan 
gratis beschikbaar.

EOBD/OBDII voordelen
Het grote voordeel van de MICROSCANTM is de eenvoudige “plug en play” functie: 
Hierdoor is deze scanner uitermate geschikt voor de toekomstige APK regelgeving.

HAAL MEER UIT UW MICROSCANTM

Shopstream Connect is een gratis PC programma dat extra mogelijkheden 
geeft aan de MICROSCANTM, ETHOSTM, SOLUSTM, SOLUS PROTM en MODISTM.

Gebruik Shopstream Connect om uw MICROSCANTM data te beheren, het 
bekijken van opnames, scherm afbeeldingen, e-mailen en printen van de 
data die is opgeslagen in uw MICROSCANTM.

Download het programma op: www.snap-on.eu
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