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Handelsmerken

Bahco, Blue Point, MICROSCAN, Scanner, Snap-on, en ShopStream Connect, enSun zijn handelsmerken van 
Snap-on Incorporated, die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Alle andere merken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve houders.

Auteursrechtinformatie

©2010 Snap-on Incorporated. Alle rechten voorbehouden.

Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

De informatie, specificaties en illustraties in deze handleiding zijn gebaseerd op de meest recente informatie die 
beschikbaar was toen deze publicatie werd gedrukt. Hoewel de auteurs deze handleiding zorgvuldig hebben 
opgesteld, geldt dat niets in deze handleiding:

• Een wijziging of aanpassing inhoudt van de standaardvoorwaarden van de aanschaf-, lease- of 
huurovereenkomst waaronder de apparatuur waarop deze handleiding betrekking heeft, is verkregen.

• De aansprakelijkheid vergroot jegens de klant of derden.

Snap-on behoudt zich het recht voor op elk moment wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

BELANGRIJK:
Lees voordat u dit apparaat gebruikt eerst de handleiding zorgvuldig door en besteed extra aandacht aan de 
veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen.

Bezoek onze websites op:

www.diagnostics.snapon.com/microscan (Noord-Amerika)

snapondiag.com (Verenigd Koninkrijk)

sun-diagnostics.com (Verenigd Koninkrijk)

Bel voor technische ondersteuning

1-800-424-7226 (Noord-Amerika)

BEL +44 (0) 845 601 4736 (Verenigd Koninkrijk)

E-mail DiagnosticsUKproductsupport@snapon.com (Verenigd Koninkrijk)

Voor technische ondersteuning in alle andere markten neemt u contact op met uw verkoper.
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Veiligheidsinformatie
Voor uw veiligheid en die van anderen, alsook ter voorkoming van schade aan dit product en 
voertuigen waarop dit product wordt toegepast, is het belangrijk dat deze Veiligheidsinformatie in 
zijn geheel wordt gelezen en begrepen door iedereen die met het product werkt of ermee in 
contact komt.

Dit product is bedoeld voor gebruik door autotechnici met de juiste opleiding en ervaring. De 
veiligheidswaarschuwingen in deze handleiding zijn bedoeld om de gebruikers van dit product 
eraan te herinneren zeer voorzichtig te werk te gaan tijdens het gebruik van dit testinstrument.

De procedures, technieken, functies en onderdelen voor het uitvoeren van servicebeurten aan 
voertuigen kunnen onderling sterk verschillen, evenals de vaardigheden van de personen die het 
werk uitvoeren. Vanwege het grote aantal testtoepassingen en variaties in de producten die met 
dit instrument kunnen worden getest, kunnen wij hier geen uitputtende beschrijving geven van alle 
mogelijke gevaarlijke situaties en de bijbehorende veiligheidswaarschuwingen en -adviezen. De 
autotechnicus moet bekend zijn met het systeem dat wordt getest. Het is essentieel om de juiste 
onderhoudsmethoden en testprocedures te hanteren. Het is van groot belang tests op zodanige 
wijze uit te voeren dat uzelf geen gevaar loopt, dat ook anderen binnen uw werkomgeving geen 
gevaar lopen en dat er geen schade ontstaat aan de gebruikte apparatuur en de auto waaraan 
gewerkt wordt.

Er wordt vanuit gegaan dat de gebruiker een grondige kennis van voertuigsystemen heeft 
alvorens dit product te gebruiken. Een goed begrip van deze systeemprincipes en 
werkingstheorieën is noodzakelijk voor een competent, veilig en nauwkeurig gebruik van dit 
instrument.

Raadpleeg altijd de veiligheidsvoorschriften en eventuele testprocedures van de fabrikant van het 
voertuig of het component dat wordt getest voordat u dit instrument gebruikt. Gebruik de 
apparatuur alleen zoals in de handleiding wordt beschreven.

Lees alle veiligheidswaarschuwingen en -instructies in deze handleiding, in de meegeleverde 
veiligheidshandleiding en op de testapparatuur en zorg dat u de strekking ervan begrijpt en in de 
praktijk toepast.

Regels met betrekking tot 
veiligheidswaarschuwingen
Veiligheidswaarschuwingen hebben tot doel lichamelijk letsel en schade aan apparatuur te 
voorkomen. Alle veiligheidswaarschuwingen worden voorafgegaan door een woord dat het 
gevaarniveau aangeeft.

GEVAAR!
Wijst op een zeer gevaarlijke situatie die, als deze niet wordt vermeden, leidt tot de dood of ernstig 
letsel van de gebruiker of omstanders.
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Veiligheidsinformatie Belangrijke veiligheidsinstructies
WAARSCHUWING!
Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die, als deze niet wordt vermeden, kan leiden tot de dood 
of ernstig letsel van de gebruiker of omstanders.

! LET OP!
Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die, als deze niet wordt vermeden, kan leiden tot licht of 
tamelijk ernstig letsel van de gebruiker of omstanders.

Veiligheidswaarschuwingen kennen drie verschillende opmaakstijlen.

• Het gevaar wordt in een normale opmaakstijl beschreven.

• Hoe het gevaar te vermijden wordt in vetgedrukte letters beschreven.

• De mogelijke gevolgen van het niet vermijden van het gevaar worden cursief gedrukt.

Een pictogram, indien van toepassing, beeldt een mogelijk gevaar grafisch uit.

Voorbeeld:

WAARSCHUWING!
Het gevaar van het plotseling in beweging komen van het voertuig.
• Blokkeer de aangedreven wielen voordat u een test met draaiende motor uitvoert.
Een bewegend voertuig kan letsel veroorzaken.

Belangrijke veiligheidsinstructies
Zie voor een volledig overzicht van alle veiligheidswaarschuwingen de meegeleverde 
veiligheidshandleiding.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
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Hoofdstuk 1 Deze handleiding
Deze handleiding bevat instructies voor het gebruik van de tool.

Sommige illustraties in deze handleiding kunnen modules en optionele apparatuur bevatten die in 
uw systeem ontbreken. Neem contact met uw verkoper op voor informatie over de 
beschikbaarheid van andere modules en optionele apparatuur.

1.1   Conventies
De volgende conventies worden gehanteerd.

1.1.1  Vette tekst

Vette tekst wordt in procedures gebruikt om selecteerbare items te markeren, zoals knoppen en 
menuopties.

Voorbeeld:

• Druk op de knop Y.

1.1.2  Terminologie

"Selecteren" betekent een knop of menu-item markeren met de pijlknoppen en op de knop Y 
drukken om de selectie te bevestigen.

Voorbeeld:

• Selecteer Codes wissen.

De bovenstaande instructie is een verkorte vorm van de volgende procedure:

1. Schuif met de pijlknoppen om Codes wissen te markeren in het menu.

2. Druk op de knop Y.

1.1.3  Opmerkingen en belangrijke mededelingen

De volgende mededelingen worden gebruikt.

Opmerkingen

Een OPMERKING verschaft nuttige informatie, zoals aanvullende uitleg, tips en commentaar.

Voorbeeld:
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Deze handleiding Aanvullende handleidingen
NOOT:
i Voor meer informatie raadpleegt u...

Belangrijk

BELANGRIJK geeft een situatie aan die moet worden vermeden omdat anders schade kan 
ontstaan aan de testapparatuur of het voertuig.

Voorbeeld:

BELANGRIJK:
De onderstaande tabel Test-id is alleen bedoeld voor het CAN-protocol.

1.1.4  Procedures

Een pijlpictogram duidt op een procedure.

Voorbeeld:

z U wijzigt de schermweergave als volgt:

1. Schuif om Instellingen te markeren in het hoofdmenu en druk op Y om de optie te selecteren.

Er wordt een submenu met taalopties weergegeven.

2. Markeer de gewenste taal en druk op Y om de taal te selecteren.

1.2   Aanvullende handleidingen
Deze tool werkt in combinatie met andere softwareproducten. Alle vereiste materialen maken deel 
uit van de diagnostische website. Zie de juiste handleiding voor informatie over deze producten.
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Hoofdstuk 2 Inleiding
Uw nieuwe MICROSCAN™-scantool verschaft EOBD-probleemcodes (European On-board 
Diagnostic) en gegevensstroominformatie voor elektronische voertuigcontrolesystemen. 
U kunt met de MICROSCAN ook live gegevensparameters in grafieken weergeven, 
gegevens vastleggen, diagnostische probleemcodes (DTC's) vanuit de elektronische 
regelmodule (ECM) wissen en het storingslampje van het voertuig (MIL) resetten.

Neem contact met uw verkoper op voor informatie over de beschikbaarheid van accessoires 
en upgrades.

2.1   Functionele beschrijving
In deze sectie worden externe functies, poorten en connectoren van het OBD-apparaat 
beschreven.

1— LCD-scherm (Liquid Crystal Display)

2— Voeding-LED

3— Knop Omlaag of Rechts

4— Knop Omhoog of Links

5— Knop Y (Ja)

6— Knop N (Nee)

7— Aan/uit-knop
Afbeelding 2-1  Vooraanzicht

1 2 3 4
5

6

7
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Inleiding Technische specificaties
1— Batterijklep
Afbeelding 2-2  Achteraanzicht

1— USB-poort

2— Datakabelconnector
Afbeelding 2-3  Bovenaanzicht

2.2   Technische specificaties

Scherm:

Monochroom LCD-scherm (Liquid Crystal Display) met schermverlichting

Diagonaal van 72 mm (2,83 inch)

Batterij:

9 Volt

Afmetingen:

Breedte:

5,53 inch

140,4 mm

Hoogte:

2,68 inch

68 mm

Diepte:

1,57 inch

40 mm

1

1 2
4



Inleiding Bedieningsknoppen
Gewicht:

Zonder batterij:

6,4 ounce

199 g

Bereik van bedrijfstemperatuur:

14 to 140° F

–10 to 40° C

Bereik van opslagtemperatuur:

–4 to 149° F

–20 to 65° C

Gegevensbuffer:

64 dataframes (waarden per parameter)

Communicatieprotocollen:

De MICROSCAN ondersteunt de volgende OBD-II/EOBD-communicatieprotocollen:
• SAE J1850 (VPW en PWM)

• ISO 9141-2

• ISO 14230-2 (KWP 2000)

• ISO 15765-4 (CAN)

2.3   Bedieningsknoppen
De MICROSCAN heeft de volgende bedieningsknoppen; N (terug), Y (accepteren), 
b (Omhoog), d (Omlaag) en aan/uit (Afbeelding 2-1).

2.3.1  Knop Y (accepteren) 

De knop Y wordt gebruikt om het volgende te doen:

• Het item selecteren dat u hebt gemarkeerd met de richtingsknoppen.

• "Ja" antwoorden als een ja/nee-vraag wordt gesteld.

2.3.2  Knop N (terug)

De knop N wordt gebruikt om het volgende te doen:

• Het menu Afsluiten openen

• Een menu of programma afsluiten.

• Een geopende lijst sluiten en terugkeren naar het vorige menu.

• "Nee" antwoorden als een ja/nee-vraag wordt gesteld.

• Terugkeren naar het hoofdmenu.
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Inleiding Aansluitingen
2.3.3  Aan/uit-knop

Met de aan/uit-knop zet u het apparaat aan of uit.

2.3.4  Knop Omhoog

De knop Omhoog wordt gebruikt om het volgende te doen:

• De markering of cursor omhoog verplaatsen wanneer de schermpijlen verticaal uitgelijnd 
zijn.

• De markering of cursor naar rechts verplaatsen wanneer de schermpijlen horizontaal 
uitgelijnd zijn.

2.3.5  Knop Omlaag

De knop Omlaag wordt gebruikt om het volgende te doen:

• De markering of cursor omlaag verplaatsen wanneer de schermpijlen verticaal uitgelijnd 
zijn.

• De markering of cursor naar links verplaatsen wanneer de schermpijlen horizontaal 
uitgelijnd zijn.

2.4   Aansluitingen
De MICROSCAN-scantool gebruikt twee aansluitingen; een USB-poort en een 
datakabelpoort (Afbeelding 2-3 op pagina 4):

2.4.1  USB-poort

De USB-poort wordt gebruikt om een pc aan te sluiten, de interne software bij te werken en 
opgeslagen bestanden over te brengen. De scantool ontvangt ook voeding via de USB-poort 
wanneer het apparaat is aangesloten op een pc.

2.4.2  Datakabelconnector

De datakabelconnector wordt gebruikt om de MICROSCAN-scantool voor testdoeleinden aan 
te sluiten op de dataconnector (DLC) van een voertuig.

2.5   Voeding
De MICROSCAN-scantool kan voeding van het testvoertuig ontvangen of van de USB-poort 
van een pc.
6



Inleiding Datakabel
2.5.1  Voertuigvoeding

Voertuigvoeding is vereist om de scantool goed met het voertuig te laten communiceren 
tijdens testen. De datakabel verschaft voeding aan het apparaat door middel van de 
dataconnector (DLC) van het voertuig. De scantool wordt automatisch ingeschakeld en 
controleert automatisch op opgeslagen codes wanneer deze is aangesloten op een DLC die 
voeding verschaft.

2.5.2  USB-voeding

De MICROSCAN kan voeding van een pc krijgen als het apparaat met een gewone USB-
kabel op de pc is aangesloten.

2.5.3  Batterijvoeding

De MICROSCAN-scantool kan voeding van de interne 9V-batterij krijgen. Gebruik 
batterijvoeding alleen om opgeslagen bestanden te bekijken.

2.6   Datakabel
Er wordt een datakabel geleverd bij de MICROSCAN-scantool. De datakabel wordt direct op 
de 16-pens dataconnector (DLC) van OBD-II-voertuigen aangesloten.

2.7   De MICROSCAN loskoppelen van het voertuig
Controleer of de scantool niet meer communiceert met de elektronische regelmodule (ECM) 
van het voertuig voordat u de datakabel loskoppelt.  Loskoppelen van de datakabel terwijl de 
MICROSCAN nog actief communiceert met de EMC kan op sommige modellen onhelstelbare 
schade veroorzaken aan de ECM. Raadpleeg "Voertuigcommunicatie stoppen" op pagina 35 
voor meer informatie over het correct beëindigen van een diagnostische sessie. 
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Hoofdstuk 3 Aan de slag
Als u aan de slag wilt gaan, sluit u uw nieuwe MICROSCAN™ aan op de voeding.

3.1   Voeding verschaffen
Er zijn drie manieren om deze scantool van voeding te voorzien:

• de batterij installeren

• op de voeding van het voertuig aansluiten

• op een pc aansluiten, met behulp van een USB-kabel

3.2   De batterij installeren
De MICROSCAN-scantool wordt geleverd met een 9V-batterij die wordt geïnstalleerd in een 
compartiment aan de achterzijde van het apparaat. Als u de batterij vervangt, gebruikt u een 
krachtige batterij van een betrouwbare fabrikant. Lichte, goedkope batterijen leveren mogelijk 
onvoldoende vermogen om de scantool te gebruiken en kunnen lekken en de MICROSCAN 
beschadigen.

z De batterij installeren:

1. Schuif de batterijklep aan de achterzijde van de MICROSCAN omlaag om de 
vergrendellipjes los te maken.

2. Kantel de klep een beetje en licht hem van het apparaat (Afbeelding 3-1).

Afbeelding 3-1  Batterijklep verwijderen

3. Sluit een nieuwe 9V-batterij op de connector aan en plaats de batterij in het compartiment.

4. Plaats het middelste lipje op de batterijklep in de uitsparing in de behuizing van de tool, 
kantel de klep omlaag en schuif hem op zijn plaats, zodat de klep in de behuizing vastklikt.

Houd rekening met de volgende veiligheidswaarschuwingen wanneer u batterijen installeert.
8



Aan de slag Aansluiten op voertuigvoeding
WAARSCHUWING!
Kans op verwonding.
• Zorg er altijd voor dat de batterijpolen ("+" en "–") zich op de goede plaats bevinden.
• Stel batterijen niet bloot aan overmatige hitte.
• Gebruik alleen batterijen van betrouwbare fabrikanten.
• Probeer geen batterijen op te laden die daar niet voor bedoeld zijn.
• Laat kinderen niet zonder supervisie batterijen installeren.
• Volg de instructies van de fabrikant van de batterij, met betrekking tot gebruik, 

opslag en verwijdering.
Verkeerd gebruik van batterijen kan tot verwonding leiden.

3.3   Aansluiten op voertuigvoeding
De datakabel, die bij de MICROSCAN wordt geleverd, kan direct worden aangesloten op de 
dataconnector (DLC) van OBD-II/EOBD-voertuigen.

z Op de voeding van het voertuig aansluiten:

1. Sluit de 15-pens connector van de datakabel aan op de MICROSCAN. Draai de 
schroeven aan om ervoor te zorgen dat de verbinding stevig is.

2. Sluit de 16-pensconnector van de datakabel aan op de DLC van het testvoertuig.

3. Schakel het contact van het voertuig in.

4. De MICROSCAN wordt automatisch aangezet en controleert op diagnostische 
probleemcodes (DTC's) die zijn opgeslagen in de elektronische regelmodule (ECM) van 
het voertuig.

3.4   Het apparaat aanzetten
Als er geen voertuigvoeding beschikbaar is, kunt u de MICROSCAN handmatig aanzetten 
met behulp van de interne 9V-batterij. Als u de tool handmatig wilt aanzetten, drukt u op de 
aan/uit-knop, aan de voorzijde van het apparaat. Druk op de aan/uit-knop aan de voorzijde 
van het apparaat.

3.5   Taal selecteren
Engels is de standaardtaalselectie in de software van de scantool. U kunt de taalinstelling 
echter wijzigen.

z De taalinstelling wijzigen:

1. Selecteer Instellingen in het hoofdmenu.

2. Selecteer Talen in het menu Instellingen.

3. Schuif om de gewenste taal te selecteren en druk op Y.

4. Druk op N om het menu te verlaten.

De taal blijft ook geselecteerd als u het apparaat uitzet.
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Hoofdstuk 4 On-Board Diagnostics (OBD)
De MICROSCAN werkt volgens standaards van de globale OBD (OBD-II in Noord-Amerika en 
EOBD in Europa) en is bedoeld voor het testen van voertuigen die zich aan deze normen houden. 
In dit hoofdstuk wordt de globale OBD beschreven.

4.1  Wat is de globale OBD?
Veel landen hebben tegenwoordig strenge regelgeving met betrekking tot emissies. Hierdoor 
wordt geavanceerde technologie in moderne auto's ingebouwd om de uitlaatemissies terug te 
dringen. Europese en Noord-Amerikaanse landen lopen voorop bij het in gebruik nemen van 
technologie waarmee het testen van deze voertuigen op naleving kan worden gestandaardiseerd.

Het OBD-I-systeem (On-Board Diagnostics I) is in het begin van de jaren 80 geïntroduceerd en in 
1988 moesten alle nieuwe auto's en lichte vrachtwagens die in Californië werden verkocht, aan de 
OBD-I-norm voldoen. De fundamentele elementen van OBD-I zijn de elektrische componenten 
(die van invloed zijn op uitlaatemissies), die worden bewaakt door het motorbeheersysteem. Er 
wordt een optisch waarschuwingssignaal afgegeven als er een OBD-I-fout optreedt. Deze fout 
kan worden uitgelezen met behulp van een knipperende code.

OBD-II is voor alle voertuigen op de Amerikaanse markt verplicht sinds januari 1996. EOBD 
(European On-Board Diagnostics) is het Europese equivalent van OBD-II. EOBD is in 2000 
geïntroduceerd en werd in januari 2001 van kracht. Er zijn enkele verschillen tussen EOBD en 
OBD-II, maar deze zijn niet van invloed op de werking van de scantool. De 
communicatieprotocollen voor beide programma's zijn identiek. Strategieën en 
certificeringsprocedures voor voertuigemissies verschillen tussen landen, staten en regio's. 
Gebruik altijd service-informatie die specifiek is voor het land en de emissiecertificering.

EURO-3, ook EOBD genoemd, is een vervolg op de emissieregelgeving genaamd EURO-1 en 
EURO-2. De richtlijn introduceert strengere emissielimieten, maar omvat nu ook de bewaking van 
emissiegerelateerde componenten en functies tijdens de werking.

Het OBD-II- en EOBD-systeem moet fouten van een emissiegerelateerde component of van het 
systeem aan de bestuurder bekend maken met behulp van een storingslampje (ook wel 
Malfunction Indicator of MIL genoemd).

Wat betekenen OBD-II en EOBD voor de reparatiewerkplaats?

Er kan nu een universele connector worden gebruikt voor alle OBD-II-voertuigen van 1996 en 
nieuwer en alle EOBD-voertuigen van 2001 en nieuwer, waardoor in de werkplaats meer 
diagnostische mogelijkheden beschikbaar zijn dan voorheen het geval was.
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On-Board Diagnostics (OBD) Beperkingen van OBD-II/EOBD
4.1.1  Beginfase van OBD-II

Ongeveer 40% van de in de Verenigde Staten verkochte voertuigen van modeljaar 1995, 
voldeden aan de OBD-II-norm. Vanaf 1996 werden alle voertuigen die in de Verenigde Staten 
werden verkocht, geacht te voldoen aan de OBD-II-standaards.

Enkele voertuigen uit 1996 en 1997 voldoen echter niet geheel aan de OBD-II-norm. Dat betekent 
dat sommige vroege OBD-II-voertuigen:

• niet beschikken over de gestandaardiseerde, diagnostische connectorlocatie of

• geen of slechts gedeeltelijk geïmplementeerde OBD-II-bewakingen hebben.

4.1.2  Beginfase van EOBD

De Europese voertuigfabrikanten hebben ook tijd nodig gehad om EOBD-tests en -software op te 
nemen en te ontwikkelen in hun elektronische regelmodules (electronic control modules ofwel 
ECM's). Sommige fabrikanten hadden al ervaring met de Amerikaanse OBD-II. Andere 
fabrikanten moeten hun recentste softwareversies mogelijk nog verbeteren. Dat betekent dat 
EOBD dezelfde invoeringsproblemen heeft als OBD-II en dat sommige voertuigen uit 2001 en 
2002 nog slechts beperkte EOBD-functionaliteit hebben.

4.2  Beperkingen van OBD-II/EOBD
Algemene OBD-II/EOBD-gegevens zijn momenteel beperkt tot het volgende:

• emissiediagnoses of

• problemen met het storingslampje.

Voor toegang tot alle beschikbare gegevens in de ECM (overige systemen, overige parameters, 
uitgebreide diagnoses) is nog steeds een scantool nodig met fabrikantspecifieke mogelijkheden.

4.3  Voordelen van OBD-II/EOBD
Het voordeel van OBD-II en EOBD is de eenvoudige "Plug and Play"-functie:

• Anders dan bij een scantool of voertuigcommunicatiesoftware van een specifieke fabrikant 
hoeft u geen merk, jaar of model van het voertuig te selecteren.

• Het communicatieprotocol kan automatisch door de scantoolsoftware worden gedetecteerd.

• De snelheid waarmee gegevens worden bijgewerkt kan variëren, afhankelijk van de ECM en 
de hoeveelheid geselecteerde parameters. Als u functies zoals Aangepaste gegevenslijst en 
Handmatige selectie PID in service $01 gebruikt, is de snelheid van gegevensupdates soms 
hoger dan met fabrikantspecifieke software. Dat kan nuttig zijn bij het zoeken naar 
onregelmatige signaalstoringen.

Gegevens en bewakingen die niet worden beschreven in de OBD/EOBD-standaards, worden 
uitgefilterd, maar kunnen wel worden geselecteerd.
11



On-Board Diagnostics (OBD) Communicatieprotocollen
4.4  Communicatieprotocollen
Een communicatieprotocol is een gestandaardiseerde vorm van gegevenscommunicatie tussen 
een ECM en een scantool.

Voor voertuigen die voldoen aan OBD-II en EOBD, zijn de volgende communicatieprotocollen 
toegestaan:

• ISO 9141-2 (K-LINE)

• SAE J1850 PWM (pulsbreedtemodulatie) en VPW (variabele pulsbreedte)

• ISO 14230-2 (Keyword Protocol 2000)

• ISO 15765-4 (CAN)

De scantool kan zo worden ingesteld dat automatisch het communicatieprotocol wordt bepaald 
dat wordt gebruikt in het geteste voertuig.

4.4.1  Wat is CAN?

CAN staat voor Controller Area Network en betekent dat regeleenheden deel uitmaken van een 
netwerk en onderling gegevens kunnen uitwisselen. Sommige autofabrikanten gebruiken CAN al 
jaren voor communicatie tussen ECM's, maar het netwerk was nooit direct aangesloten op de 
diagnostische connector. Rond 2001/2002 (Europa) en 2003 (Noord-Amerika) zijn de eerste 
autofabrikanten begonnen de CAN-communicatielijnen te verbinden met de diagnostische 
connector. CAN zal in de nabije toekomst het enige verplichte protocol zijn voor OBD.

4.5  Inleiding in diagnostische services
Het OBD-programma is verdeeld in verschillende subprogramma's, ‘service $xx’ genaamd. Dit is 
in overeenstemming met de EOBD/OBD-II-standaards:

Tabel 4-1  Diagnostische services (blad 1 van 2)

Service Beschrijving

$01

Weergave van status van gereedheidstest van 
systeem

Status en regeling van storingslampje

Verzoeken om huidige, diagnostische gegevens van 
aandrijflijn

$02 Verzoeken om stilstaande beelden van aandrijflijn

$03
Verzoeken om emissiegerelateerde DTC's 
(Diagnostic Trouble Codes)

$04
Emissiegerelateerde diagnostische gegevens 
wissen/resetten

$05 Testresultaten van zuurstofsensorbewaking 1

$06
Verzoeken om testresultaten van boordbewaking 
voor specifieke bewaakte systemen

1. Handmatige selectie van test-id's wordt niet ondersteund.
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On-Board Diagnostics (OBD) Inleiding in diagnostische services
4.5.1  Teststatus gereedheidsbewaking

OBD-II/EOBD vereist bewaking (continu of niet-continu) van de functies van de volgende 
emissiegerelateerde subsystemen):

NOOT:
i Niet alle gegevens zijn van toepassing op of worden ondersteund door alle voertuigen.

Elke voertuigfabrikant heeft unieke testcriteria die worden bewaakt. De status van de 
gereedheidstest geeft aan of een bepaalde diagnostische bewaking of functie aan de testcriteria 
heeft voldaan en binnen de specificatie viel.

Meestal moeten de bewakingen worden uitgevoerd en de status van de gereedheidstest instellen 
tijdens de normale werking van het voertuig. De OBD-II-rijcyclus (zie Afbeelding 4-1: "Voorbeeld 
van een OBD-II-rijcyclus") kan worden gebruikt om het voertuig op een voorgeschreven manier te 
laten rijden.

$07

Verzoeken om te verwachten codes 
(emissiegerelateerde, diagnostische 
probleemcodes) die zijn gedetecteerd tijdens huidige 
of laatste voltooide rijcyclus

$08 Activeringstests boordsysteem

$09 Verzoeken om voertuiginformatie

$09 Tracering van gebruik

Tabel 4-1  Diagnostische services (blad 2 van 2)

Service Beschrijving

1. Handmatige selectie van test-id's wordt niet ondersteund.

Tabel 4-2  Continue of niet-continue bewakingen

Gereedheidsbewaking Opmerking

Bewaking van overslaan Continu

Bewaking van brandstofsysteem Continu

Algehele componentbewaking Continu

Bewaking katalysator †

Bewaking verwarmde katalysator †

Bewaking dampafzuigsysteem †

Bewaking secundair luchtsysteem †

Bewaking koelvloeistof A/C-systeem †

Bewaking zuurstofsensor †

Bewaking verwarming zuurstofsensor †

Bewaking EGR-systeem †

† Wordt alleen bewaakt als aan de juiste condities is voldaan.
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On-Board Diagnostics (OBD) Inleiding in diagnostische services
Afbeelding 4-1  Voorbeeld van een OBD-II-rijcyclus

Dit is een algemene rijcyclus, die daarom bij sommige voertuigen beperkte resultaten kan hebben. 
Gebruik indien nodig de rijcyclusinformatie die wordt verschaft door de fabrikant van het voertuig.

Systeemstoringen die later optreden en waardoor een DTC (Diagnostic Trouble Code) wordt 
vastgelegd, hebben geen invloed op de status van de gereedheidstest. Als de fout is hersteld en 
de DTC is gewist, krijgt elke gereedheidstest weer de status ‘Niet voltooid’.

Reparatievalidatie

Gebruik de volgende procedure om een reparatie te valideren.

z De reparatie valideren:

1. Voer een rijcyclus uit (algemeen of voertuigspecifiek).

2. Controleer service $07 (zie 4.6.7: "Service $07: emissiegerelateerde DTC's die zijn 
gedetecteerd tijdens de huidige of laatst voltooide rijcyclus (te verwachten 
codes)" op pagina 25) en service $03 (zie 4.6.3: "Service $03: emissiegerelateerde 
DTC's" op pagina 16).

Als er geen DTC's worden gerapporteerd (die verband houden met de oorspronkelijke fout), 
kan ervan worden uitgegaan dat de fout goed is gerepareerd.

4.5.2  Status storingslampje

Door emissiegerelateerde storingen worden foutspecifieke DTC's ingesteld. Het storingslampje 
(ook wel Malfunction Indicator of MIL genoemd) kan gaan branden zodra de eerste 
emissiegerelateerde DTC is opgeslagen en bevestigd (nogmaals opgeslagen). Afhankelijk van 
het type storing kan het meerdere rijcycli duren voordat het storingslampje gaat branden.

Het storingslampje bevindt zich in het instrumentenpaneel. Het storingslampje kan het symbool 
van een motor bevatten en moet gaan branden zodra het contact aan wordt gezet. Als de motor 
loopt zijn er drie statusmogelijkheden:
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On-Board Diagnostics (OBD) Definities van diagnostische services
1. UIT: er zijn geen emissielimieten overschreden

2. AAN: er is ten minste één OBD-II/EOBD-emissielimiet overschreden.

3. Knipperen: mogelijke schade aan de katalysator.

Afbeelding 4-2  Voorbeeld van storingslampje

NOOT:
i Het storingslampje kan ook het "Motor controleren"-lampje worden genoemd.

De ECM verzendt de status van het storingslampje, inclusief de id van de ECM die het 
storingslampje heeft geactiveerd.

NOOT:
i De status van het storingslampje is "uit" tijdens de controle van de lampjes van het 

instrumentenpaneel met contact aan en motor uit, tenzij het storingslampje "aan" is gezet 
vanwege een gedetecteerde storing.

4.6  Definities van diagnostische services

4.6.1  Service $01: huidige gegevens weergeven

De ECM's verzenden de gegevenswaarde die is opgeslagen door het systeem. De gegevens 
worden meestal PID (parameter-id) genoemd. Alle sensorparameters stellen de werkelijke 
metingen voor. Er worden geen standaardwaarden of vervangende waarden door het systeem 
gebruikt als er een fout is met een sensor.

De snelheid waarmee gegevens worden bijgewerkt kan variëren, afhankelijk van de ECM en de 
hoeveelheid geselecteerde parameters. Gebruik Aangepaste gegevenslijst om de parameters te 
selecteren die worden weergegeven in service $01. Hoe minder parameters zijn geselecteerd, 
hoe hoger de updatesnelheid.

Alleen door OBD/EOBD gedefinieerde parameters worden weergegeven in de huidige 
gegevenslijst. Als u niet-ondersteunde parameters wilt weergeven, selecteert u Handmatige 
selectie PID (het laatste item in de huidige gegevenslijst).
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On-Board Diagnostics (OBD) Definities van diagnostische services
4.6.2  Service $02: stilstaande beelden van aandrijflijn

Motorcondities worden door de ECM opgeslagen op het moment dat een bewakingsfunctie een 
emissiegerelateerde fout ontdekt. Een "stilstaand beeld" is zo'n groep vastgelegde gegevens.

Stilstaande beelden gebruiken voor diagnostische doeleinden

Stilstaande beelden zijn nuttig om de exacte condities te bepalen waaronder het voertuig werkte 
toen de DTC werd ingesteld.

NOOT:
i Stilstaande beelden worden vastgelegd en opgeslagen wanneer de DTC wordt ingesteld, niet 

wanneer het probleem begint.

Overslaan wordt bijvoorbeeld elke 1000 rpm geëvalueerd. Een overslaan-DTC kan 60 tot 90 
seconden na het moment van overslaan worden opgeslagen, bij geheel andere snelheids- en 
belastingscondities.

De technicus kan deze condities dupliceren om de klacht of de reparatie te verifiëren. In sommige 
gevallen kunnen de boordtests voor een specifieke DTC rapporteren dat geen probleem is 
gevonden. Als de condities echter overeenkomen met de condities van het stilstaand beeld, 
activeert dezelfde DTC het storingslampje.

NOOT:
i Stilstaande beelden worden gewist als codes worden gewist.

Verandert een opgeslagen DTC?

Een opgeslagen DTC kan worden overschreven door emissie-DTC's met een hogere prioriteit. 
DTC's met betrekking tot overslaan en het brandstofsysteem hebben de hoogste prioriteit. Een 
DTC met een lagere prioriteit kan worden overschreven door een DTC met een hogere prioriteit.

Alleen parameters die door de ECM worden ondersteund, worden opgenomen in de lijst met 
stilstaande beelden.

4.6.3  Service $03: emissiegerelateerde DTC's

Het doel van deze service is mogelijk te maken dat de scantool opgeslagen, emissiegerelateerde 
DTC's kan ophalen uit de aandrijflijn-ECM's.

De OBD-I ECM identificeert een foutief signaal of een foutieve sensor met behulp van drie 
stappen:

• Signaal of component maakt kortsluiting met massa

• Signaal of component maakt kortsluiting met plus van accu

• Geen signaal of component (onderbroken circuit)

Voor al deze tests wordt een specifieke probleemcode ingesteld.
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On-Board Diagnostics (OBD) Definities van diagnostische services
OBD-II/EOBD biedt uitgebreide diagnosemogelijkheden die testen op "redelijkheid" omvatten. 
Eén ingangssignaal wordt met andere ingangssignalen vergeleken om te bepalen of de meting 
redelijk is bij de huidige bedrijfscondities.

Afbeelding 4-3  Voorbeeld: DTC "P0237"

Tabel 4-3  Beschrijving van diagnostische probleemcode

Positie Beschrijving

1

P = aandrijflijn

C = chassis

B = carrosserie

U = netwerk

2

0 = gestandaardiseerde emissiegerelateerde 
probleemcode

1 = fabrikantspecifieke probleemcode

2 = gestandaardiseerde of fabrikantspecifieke 
probleemcode

3 = gestandaardiseerde of fabrikantspecifieke 
probleemcode

3

0 = algeheel systeem

1 = secundair luchtsysteem/mengselbereiding

2 = brandstofsysteem

3 = ontstekingssysteem/overslaan

4 = aanvullende bewaking uitlaatgas

5 = bewaking cruisecontrol/stationairsnelheid

6 = ingangssignalen/uitgangssignalen, regeleenheden

7 = versnellingsbak/transmissie

8 = transmissie

9 = transmissie

A = hybride voortdrijving

B = gereserveerd

4 & 5
Seriële nummering van afzonderlijke componenten of 
systemen

Positie 1
Positie 2
Positie 3
Positie 4 en 5

P0 2 3 7
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On-Board Diagnostics (OBD) Definities van diagnostische services
In dit voorbeeld zijn genoemde definities voor positie 3 alleen geldig voor DTC's die beginnen 
met "P". Voor andere codes (C, B, U) zijn er andere definities. Raadpleeg de geldende OBD-
standaards voor meer informatie.

Codeprioriteit

OBD-II/EOBD-codes hebben een prioriteit op basis van de ernst van de emissie, waarbij hogere 
prioriteitscodes lagere overschrijven. De prioriteit van de code bepaalt hoe het storingslampje 
brandt en met welke procedure de code kan worden gewist.

Voertuigfabrikanten hebben de prioriteit verschillend geïmplementeerd.

4.6.4  Service $04: emissiegerelateerde diagnostische gegevens 
wissen/resetten

NOOT:
i Het wordt aanbevolen de functie Code wissen/resetten uit te voeren met de motor uit en het 

contact aan.

Het doel van deze service is codes te wissen en het storingslampje uit te schakelen. Het wordt 
aanbevolen de DTC's af te drukken voordat u ze wist, zodat u ze kunt vergelijken nadat reparaties 
zijn uitgevoerd.

Als u het codegeheugen wist, wordt alle diagnostische informatie gewist die hierna, in "Informatie 
resetten", wordt genoemd.

Het volgende kan ook gebeuren:

Tabel 4-4  Informatie resetten

Service Items die worden gereset

$01

Status van systeembewakingstests

Aantal diagnostische probleemcodes

Afgelegde afstand terwijl het storingslampje is 
geactiveerd

Aantal keren opwarmen sinds DTC's zijn gewist

Afgelegde afstand sinds DTC's zijn gewist

Tijd dat de motor heeft gedraaid terwijl het 
storingslampje is geactiveerd

Tijd sinds diagnostische probleemcodes zijn gewist

$02

Diagnostische probleemcodes voor stilstaande 
beelden

Stilstaande beelden

$03 Bevestigde diagnostische probleemcodes

$05 Testgegevens zuurstofsensor

$06 Specifieke testresultaten van boordbewaking

$07 Te verwachten diagnostische probleemcodes
18



On-Board Diagnostics (OBD) Definities van diagnostische services
• Als codes worden gewist, kan ook het adaptieve geheugen van motorbeheer worden gewist 
(alleen bepaalde voertuigfabrikanten). Afhankelijk van het voertuig corrigeert het adaptieve 
geheugen zichzelf mogelijk niet zonder dat eerst veel wordt gereden.

• Andere fabrikantspecifieke acties voor wissen en instellen kunnen ook worden uitgevoerd in 
reactie op dit verzoek.

• Normaal gesproken gaat het storingslampje na een succesvolle reparatie automatisch uit als 
de emissies normaal zijn. Zie "Reparatievalidatie" op pagina 14. 

BELANGRIJK:
Om redenen van veiligheid en/of technisch ontwerp reageren sommige ECM's mogelijk niet onder 
alle omstandigheden op deze service.

NOOT:
i Als een storingslampje is uitgeschakeld, blijft de oorspronkelijke code meestal in het geheugen 

totdat veertig tot tachtig opwarmcycli zijn voltooid zonder dat de fout opnieuw is opgetreden.

4.6.5  Service $05: testresultaten bewaking zuurstofsensor

Het doel van deze service is toegang te verlenen tot testresultaten van de bewaking van de 
boordzuurstofsensor (indien geïmplementeerd).

NOOT:
i Voor CAN-voertuigen wordt service $05 niet ondersteund. Testresultaten van zuurstofsensors zijn 

geïmplementeerd in service $06. Voor niet-CAN-voertuigen kunnen fabrikanten service $06 
gebruiken als alternatief voor service $05.

Verschillende fabrikanten kunnen allerlei methoden gebruiken om testresultaten te berekenen 
voor deze service. Testwaarden worden geconverteerd en ze worden weergegeven met 
standaardmaateenheden.

De ECM verzendt de meest recente testresultaten die beschikbaar zijn vanuit het systeem. 
Testresultaten worden door de ECM bewaard, ook na meerdere UIT-cycli van de ontsteking, 
totdat ze worden vervangen door de resultaten van een recentere test. Er wordt om testresultaten 
verzocht op test-id. (Zie tabel Test-id.)

Testresultaten kunnen worden gerapporteerd als een constante of berekende waarde, afhankelijk 
van de test-id. Berekende waarden worden gerapporteerd met een maximale en een minimale 
limiet.

NOOT:
i Afhankelijk van de fabrikant kunnen berekende waarden worden afgerond, wat betekent dat een 

test kan mislukken, hoewel de waarden liggen binnen de minimale en de maximale limiet.

De scantool controleert of de gereedheidstatus van de zuurstofsensors is voltooid. Als de test niet 
is voltooid, wordt een waarschuwing weergegeven.
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On-Board Diagnostics (OBD) Definities van diagnostische services
Afbeelding 4-4  Voorbeeld van test-id-waarden

NOOT:
i Zie Tabel 4-5 voor een uitleg van de afzonderlijke test-id-nummers.

NOOT:
i Niet alle testwaarden worden toegepast op of ondersteund door alle voertuigen. Alleen 

ondersteunde test-id's worden weergegeven in de selectielijst.

$06 $05

$07

$08

$0A $09

$04

$03

$02 $01

Rijk

Arm

Uitgang
zuurstofsensor

Getallen verwijzen naar test-id

Tabel 4-5  Tabel met test-id's

Test-id-
nummer Beschrijving

$01 Voltage rijk-naar-arm-sensordrempel (constante)

$02 Voltage arm-naar-rijk-sensordrempel (constante)

$03
Laag sensorvoltage voor berekening schakeltijd 
(constante)

$04
Hoog sensorvoltage voor berekening schakeltijd 
(constante)

$05 Schakeltijd rijk-naar-arm-sensor (berekend)

$06 Schakeltijd arm-naar-rijk-sensor (berekend)

$07 Minimaal sensorvoltage voor testcyclus (berekend)

$08 Maximaal sensorvoltage voor testcyclus (berekend)

$09 Tijd tussen sensorovergangen (berekend)

$0A Sensorperiode (berekend)

$0B

EWMA-telling (Exponential Weighted Moving 
Average: exponentieel gewogen voortschrijdend 
gemiddelde) van het aantal keren overslaan tijdens 
de laatste tien rijcycli (berekend)

Berekening: 0,1 * (huidige tellingen) + 0,9 * (vorig 
gemiddelde)

Beginwaarde voor (vorig gemiddelde) = 0

$0C
Tellingen overslaan voor laatste/huidige rijcyclus 
(berekend)
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Locaties cilinderrij en zuurstofsensor, voorbeelden

Afbeelding 4-5  L4-cilindermotor met 1 uitlaatrij en 1 katalysator

1— Motor, uitlaatrij

2— Sensor 1

3— Katalysator

4— Sensor 2 (verwarmd)

Afbeelding 4-6  L4-cilindermotor met 1 uitlaatrij en 2 katalysatoren

1— Motor, uitlaatrij

2— Sensor 1

3— Katalysator

4— Sensor 2 (verwarmd), rij 1

5— Katalysator

6— Sensor 3 (verwarmd), rij 1

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6
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Afbeelding 4-7  V8-cilindermotor met 2 uitlaatrijen en 3 katalysatoren

1— Uitlaatrij X

2— Sensor 1, rij X

3— Katalysator

4— Sensor 2 (verwarmd), rij X

5— Katalysator

6— Sensor 3 (verwarmd), rij X

Afbeelding 4-8  V8-cilindermotor met 2 uitlaatrijen en 4 katalysatoren

1— Uitlaatrij X

2— Sensor 1, rij X

3— Katalysator

4— Sensor 2 (verwarmd), rij X

5— Katalysator

6— Sensor 3 (verwarmd), rij X

V

5 61A 2A 3A 4A

1B 2B 3B 4B

V

1A 2A 3A 4A 5A 6A

1B 2B 3B 4B 5B 6B
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4.6.6  Service $06: testresultaten van specifieke bewaakte systemen

Het doel van deze service is toegang te verlenen tot de testresultaten van boordbewakingstests 
van specifieke componenten of systemen die continu worden bewaakt (alleen CAN) en 
niet-continu worden bewaakt.

De overslaanbewaking is een voorbeeld van een continu bewaakt systeem en het 
katalysatorsysteem is een voorbeeld van een niet-continu bewaakt systeem.

CAN-protocol

Voor CAN wordt de tabel Test-id van service $05 gebruikt. Het verzoek om testwaarden bevat een 
OBDMID (On-Board Diagnostic Monitor IDentification) die aangeeft om welke informatie wordt 
gevraagd. De waarden bevatten eenheidsinformatie. Testwaarden (resultaten) worden altijd 
gerapporteerd met de minimale en maximale testlimieten.

BELANGRIJK:
De onderstaande tabel Test-id is alleen bedoeld voor het CAN-protocol:

Als een OBDMID niet ten minste eenmaal is voltooid sinds service $04 of het loskoppelen van 
de accu, worden de volgende eigenschappen van de parameter op nul ingesteld door de ECM:

• Testwaarde (resultaten)

Tabel 4-6  Tabel Test-id voor CAN-protocol

Test-id-
nummer Beschrijving

$01 Voltage rijk-naar-arm-sensordrempel (constante)

$02 Voltage arm-naar-rijk-sensordrempel (constante)

$03
Laag sensorvoltage voor berekening schakeltijd 
(constante)

$04
Hoog sensorvoltage voor berekening schakeltijd 
(constante)

$05 Schakeltijd rijk-naar-arm-sensor (berekend)

$06 Schakeltijd arm-naar-rijk-sensor (berekend)

$07 Minimaal sensorvoltage voor testcyclus (berekend)

$08 Maximaal sensorvoltage voor testcyclus (berekend)

$09 Tijd tussen sensorovergangen (berekend)

$0A Sensorperiode (berekend)

$0B

EWMA-telling (Exponential Weighted Moving 
Average: exponentieel gewogen voortschrijdend 
gemiddelde) van het aantal keren overslaan tijdens 
de laatste tien rijcycli (berekend)

Berekening: 0,1 * (huidige tellingen) + 0,9 * 
(vorig gemiddelde)

Beginwaarde voor (vorig gemiddelde) = 0

$0C
Tellingen overslaan voor laatste/huidige rijcyclus 
(berekend)
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• Minimale testlimiet

• Maximale testlimiet

Niet-CAN-protocol

De voertuigfabrikant is verantwoordelijk voor het toewijzen van test-id's en component-id's van 
verschillende systemen en componenten. De meest recente testresultaten worden behouden, 
ook gedurende meerdere UIT-cycli van de ontsteking, totdat ze worden vervangen door recentere 
testresultaten. Er wordt om testresultaten gevraagd op test-id. Testresultaten worden alleen 
gerapporteerd voor ondersteunde combinaties van type testlimiet en component-id en worden 
gerapporteerd als positieve (zonder plus- of minteken) waarden. Testwaarden en limieten van 
service $06 zijn ruwe waarden die niet zijn geschaald.

Nog maar enkele fabrikanten hebben conversiefactoren verschaft zodat technici deze gegevens 
kunnen gebruiken. Zie het volgende voorbeeld voor een Amerikaanse Ford-versie van 
katalysatortestresultaten van service $06.

Ford-conversiefactor: vermenigvuldig de waarde met 0,0156 om een waarde van 0 tot 1,0 te krijgen.

Deze katalysator staat op het punt te falen. Normale metingen voor een goede katalysator moeten 
rond 0 tot 0,1 (schakelverhouding) liggen.

Opmerkingen over service $06

Houd rekening met het volgende wanneer u deze service uitvoert:

• Als een van de tests in service $01 (Status gereedheidstest) niet is voltooid, wordt een 
waarschuwingsbericht weergegeven waarin wordt aangegeven dat de waarden ongeldig of 
niet beschikbaar kunnen zijn.

• Niet alle testwaarden zijn van toepassing op of worden ondersteund door alle voertuigen. 
Alleen ondersteunde test-id's worden weergegeven in de selectielijst. Het laatste item in de 
selectielijst is Handmatige selectie van test-id. Daarmee kunt u niet-ondersteunde test-id's 
selecteren.

• Deze service kan als een alternatief voor service $05 worden gebruikt om testresultaten van 
zuurstofsensors te rapporteren. De waarden worden niet geconverteerd en worden 
weergegeven in standaardeenheden.

Tabel 4-7  Katalysatortestresultaten van service $06

Test-id Comp.-id Test Waar
de

Min. Max.

$10 $11
Katalysatorbewaking, 
schakelverhouding, rij 1

45 0 48

$10 $21
Katalysatorbewaking, 
schakelverhouding, rij 2

42 0 48

Tabel 4-8  Berekende waarden

Item Factor Resultaat

Rij 1 45 * 0,0156 0,702

Rij 2 42 * 0,0156 0,655

Drempel 48 * 0,0156 0,749
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4.6.7  Service $07: emissiegerelateerde DTC's die zijn gedetecteerd 
tijdens de huidige of laatst voltooide rijcyclus (te verwachten 
codes)

Het doel van deze service is mogelijk te maken dat de scantool "te verwachten" of zich 
ontwikkelende diagnostische probleemcodes ophaalt. Dit zijn codes voor emissiegerelateerde 
componenten of systemen die worden getest of continu worden bewaakt tijdens normale 
rijcondities, die zijn gedetecteerd tijdens de huidige of laatst voltooide rijcyclus.

Testresultaten voor deze componenten of systemen worden gerapporteerd in dezelfde indeling 
als de DTC's in service $03. Zie "Service $03: emissiegerelateerde DTC's" op pagina 16.

Deze service is bedoeld om de servicetechnicus na een voertuigreparatie en na het wissen van 
diagnostische informatie te helpen door testresultaten te rapporteren na één rijcyclus.

• Als een test tijdens de rijcyclus is mislukt, wordt de aan die test gekoppelde DTC 
gerapporteerd. Als de te verwachten fout niet binnen 40 tot 80 opwarmcycli opnieuw optreedt, 
wordt de fout automatisch uit het geheugen gewist.

• Testresultaten die door deze service worden gerapporteerd, duiden niet per se op een defecte 
component of een defect systeem. Als testresultaten na meer rijden weer op een fout wijzen, 
wordt een DTC ingesteld ingesteld met service $03, wat op een defecte component of een 
defect systeem duidt. Het storingslampje brandt.

Deze service kan altijd worden gebruikt om te verzoeken om de resultaten van de laatste test, 
onafhankelijk van de instelling van een DTC.

4.6.8  Service $08: boordactiveringstest

Met deze service wordt de werking van voertuigcomponenten, tests of systemen geregeld. Deze 
tests worden ook "boordactiveringstests" genoemd.

4.6.9  Service $09: voertuiginformatie

Het doel van deze service is mogelijk te maken dat de scantool om specifieke voertuiginformatie 
verzoekt, zoals:

• voertuigidentificatienummer (VIN)

• kalibratie-id's

• kalibratieverificatienummers (CVN, weergegeven als een hexadecimale waarde)

Sommige van deze informatie kan vereist worden door reguleringen en sommige informatie moet 
mogelijk bij voorkeur in een standaardindeling worden gerapporteerd, als dat wordt ondersteund 
door de voertuigfabrikant.
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4.6.10 Service $09: tracering van gebruik

Deze gegevens worden gebruikt om mogelijke vereisten te ondersteunen voor "tracering van 
gebruik". Fabrikanten zijn verplicht softwareprogramma's te implementeren waarmee gebruik 
wordt getraceerd van de volgende componenten en systemen:

• Katalysator, rij 1

• Katalysator, rij 2

• Primaire zuurstofsensor, rij 1

• Primaire zuurstofsensor, rij 2

• Lekdetectiesysteem dampregeling

• EGR-systeem

• Secundair luchtsysteem

Met de voltooiingswaarde wordt bijgehouden hoe vaak alle condities zijn opgetreden die nodig zijn 
om een bepaalde bewaking een storing te laten detecteren. De conditiewaarde geeft aan hoe 
vaak het voertuig in de opgegeven condities heeft gewerkt.

OBD-bewakingscondities: hoe vaak het voertuig in de opgegeven OBD-bewakingscondities 
heeft gewerkt.

Starten motor: het aantal keren dat de motor is gestart.

Katalysatorbewaking, voltooiing, rij X: hoe vaak alle condities die nodig zijn om een storing van 
katalysatorsysteem rij 1 of 2 te detecteren, zijn opgetreden.

Katalysatorbewaking, condities, rij X: hoe vaak het voertuig in de opgegeven 
bewakingscondities van de katalysator heeft gewerkt.

Zuurstofsensorbewaking, voltooiing, rij X: hoe vaak alle condities die nodig zijn om een storing 
van zuurstofsensor rij 1 of 2 te detecteren, zijn opgetreden.

Zuurstofsensorbewaking, condities, rij X: hoe vaak het voertuig in de opgegeven 
bewakingscondities van de zuurstofsensor heeft gewerkt.

EGR-bewaking, voltooiing: hoe vaak alle condities die nodig zijn om een storing van het EGR-
systeem te detecteren, zijn opgetreden.

EGR-bewaking, condities: hoe vaak het voertuig in de opgegeven bewakingscondities van het 
EGR-systeem heeft gewerkt.

Secundaire luchtbewaking, voltooiing: hoe vaak alle condities die nodig zijn om een storing 
van het secundaire luchtsysteem te detecteren, zijn opgetreden.

Secundaire luchtbewaking, condities: hoe vaak het voertuig in de opgegeven 
bewakingscondities van het secundaire luchtsysteem heeft gewerkt.

EVAP-bewaking, voltooiing: hoe vaak alle condities die nodig zijn om een lekkagestoring van 
het EVAP-systeem te detecteren, zijn opgetreden.

EVAP-bewaking, condities: hoe vaak het voertuig in de opgegeven bewakingscondities voor 
lekkagestoringen van het EVAP-systeem heeft gewerkt.
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Hoofdstuk 5 Navigatie
In de volgende secties wordt de schermlay-out beschreven en wordt uitgelegd hoe u navigeert 
door de interface en hoe u selecties maakt met behulp van schermmenu's en knoppen. De 
verschillende typen schermberichten worden ook in deze sectie beschreven.

5.1   Schermlay-out
Schermen van de MICROSCAN™ bestaan meestal uit twee secties:

Afbeelding 5-1  Voorbeeldscherm

1— Titelbalk: geeft aan wat voor test wordt uitgevoerd en wat de voedingsbron is

2— Hoofdgedeelte: toont testgegevens

Voor de meeste scantoolprocedures wordt een van de drie basisschermen weergegeven:

• Schermen met probleemcodes

• Menuschermen

• Gegevensschermen

Elk type scherm wordt hieronder uitgelegd.

5.2   Schermen met probleemcodes
Een scherm met probleemcodes bevat een lijst met de diagnostische probleemcodes (DTC's) 
die zijn opgeslagen in de elektronische regelmodule (ECM) van het testvoertuig. Tijdens het 
opstarten van de MICROSCAN wordt automatisch op codes getest wanneer verbinding wordt 
gemaakt met de dataconnector (DLC) van een voertuig. Het bericht "Verbinding maken" wordt 
even op het scherm weergegeven terwijl informatie over codes wordt verzameld. Als er geen 
DTC's zijn opgeslagen in de ECM van het voertuig, wordt het bericht "Geen codes" weergegeven. 
Als er opgeslagen codes zijn, wordt een coderapport weergegeven dat lijkt op het voorbeeld 
hierna. Een pijlkop in de linkerbenedenhoek van het scherm geeft aan dat er meer codes zijn. 
Schuif met de knop Omlaag (d) om de hele lijst te bekijken.

ID:$ 11
RPM(1/min.) 1800
TPS(%) 50,2
IAT(° C) 88
ECT(° C) 104
L/b-verh.(g/s) 11,52

LIVE GEGEVENS
1

2
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Afbeelding 5-2  Voorbeeld van coderapport

Boven aan het rapport wordt een ondertitel weergegeven, bijvoorbeeld Bevestigde codes, Te 
verwachten codes of Permanente codes. De ondertitel verandert als u door de lijst schuift en het 
geheugen meer dan één type code bevat. Codes worden in oplopende volgorde weergegeven 
met een afgekapte beschrijving op de regel direct onder de DTC. Druk op Y om een venster te 
openen met de volledige beschrijving van de gemarkeerde DTC.

Afbeelding 5-3  Voorbeeld van een venster met een DTC-beschrijving

BELANGRIJK:
Bepaalde "uitgebreide codes", die specifiek zijn voor een bepaalde fabrikant, worden niet 
weergegeven in de standaardcodelijst die automatisch wordt geopend wanneer verbinding met 
een voertuig wordt gemaakt. Selecteer Uitgebreide codes in het hoofdmenu om deze 
fabrikantspecifieke DTC's weer te geven.

5.3   Menuschermen
Menuschermen bevatten een lijst met opties waaruit u een keuze kunt maken. U kunt een 
menuoptie selecteren om een test te openen, een functie uit te voeren voeren of een submenu 
met meer keuzen weer te geven. Hierna ziet u een voorbeeld van een "hoofdmenu".

Afbeelding 5-4  Voorbeeld van een hoofdmenu

Bevestigde codes
PROBLEEMCODES

P0115
Nokkenaspositie inlaat (A)...

Temperatuur motorkoelvloeistof...

P0105

Bevestigde codes
PROBLEEMCODES

P0115
Thermostaat koelvloeistof… 

Thermostaat koelvloeistof… 

P0128:P0128: Thermostaat 
koelvloeistof (temp. 
koelvloeistofonder
regeltemperatuurthermostaat)

HOOFDMENU
Globale OBD-2/EOBD 
Uitgebreide codes
Vastgelegde films
Instellingen
Globale OBD-2/EOBD Help
Protocol selecteren
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z Selecteren in een menu:

1. Gebruik de knoppen Omhoog (b) en Omlaag (d) om de markering naar de gewenste keuze 
te verplaatsen.

2. Druk op Y om de keuze te maken.

5.3.1  Hoofdmenu

Het hoofdmenu is hert standaardscherm dat onder de volgende condities wordt weergegeven:

• De MICROSCAN staat aan en krijgt voeding van de interne batterij.

• De MICROSCAN krijgt voeding van het voertuig, maar kan geen communicatie tot stand 
brengen met de ECM van het voertuig.

• Als een scherm met probleemcodes wordt afgesloten.

• Als Y wordt geselecteerd in het scherm "Geen codes".

Het hoofdmenu kan de volgende opties bevatten:

• Globale OBD-2/EOBD: hiermee wordt een submenu met testopties geopend.

• Film: hiermee wordt een eerder opgenomen gegevensbestand geopend.

• Instellingen: hiermee wordt een menu geopend voor het configureren van de 
weergavekenmerken van de MICROSCAN.

• Globale OBD-2/EOBD Help: hiermee wordt een "Help"-bestand geopend waarin bepaalde 
globale OBD-tests worden uitgelegd.

• Protocol selecteren: hiermee kiest u het communicatieprotocol dat de scantool gebruikt.

5.3.2  Menu Globale OBD-2/EOBD

Het menu Globale OBD2/EOBD bevat een lijst met standaardtests waaruit u kunt kiezen.

Afbeelding 5-5  Voorbeeldmenu Globale OBD-2/EOBD

Er wordt hier een korte beschrijving van elke test gegeven. U vindt meer gedetailleerde 
beschrijvingen in het hoofdstuk Acties van deze handleiding.

• Huidige gegevens: hiermee worden "live" waarden van gegevensparameters weergegeven 
die worden verzonden door de voertuig-ECM.

• Uitgebreide gegevens (optioneel): hiermee worden aanvullende gegevenswaarden 
weergegeven, die niet voorkomen in de standaardlijst.

• Stilstaande beelden: hiermee worden bepaalde gegevenswaarden weergegeven die zijn 
vastgelegd toen een DTC optrad.

GLOBALE OBD-2/EOBD
Huidige gegevens
Stilstaande beelden
Bevestigde codes
Codes wissen
Zuurstofbewakingen
Niet-continue bewakingen
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• Bevestigde codes: hiermee worden DTC's met betrekking tot emissies weergegeven die zijn 
opgeslagen in het ECM-geheugen.

• Codes wissen: hiermee worden DTC-records en records met stilstaande beelden gewist uit 
het ECM-geheugen.

• Zuurstofbewakingem: hiermee wordt de status weergegeven van de zuurstofbewakingen.

• Niet-continue bewakingen: hiermee wordt de status weergegeven van niet-continue 
bewakingen.

5.3.3  Menu Afsluiten

Het menu Afsluiten wordt als een "pop-upmenu" geopend wanneer op de knop N wordt gedrukt 
vanuit de meeste schermen. Het menu bevat een aantal functies waaruit u kunt kiezen. Het pop-
upmenu bevat grafische voorstellingen van drie functies en de middelste optie is de optie die 
wordt geactiveerd als op de knop Y wordt gedrukt.

Tabel 5-1  Grafische definities in het menu Afsluiten (blad 1 van 2)

Naam Afbeelding Beschrijving

Protocolinformatie

Hiermee worden het huidige 
communicatieprotocol, het aantal aan 
emissies gerelateerde DTC's en het 
serienummer van uw MICROSCAN 
weergegeven.

Afsluiten
Hiermee keert u terug naar het vorige 
scherm. Dit is de standaardselectie van het 
menu Afsluiten.

Hulpmiddelen

Hiermee wordt een menu geopend voor 
het configureren van de weergave van de 
MICROSCAN. Dit is hetzelfde als de optie 
Instellingen in het hoofdmenu.

Schermfoto

Hiermee wordt een kopie opgeslagen van 
het scherm dat het laatst werd 
weergegeven voordat op de knop N werd 
gedrukt.

Film opslaan
Slaat een kopie op van de gegevens 
vastgelegd in de gegevensbuffer..

Vergrendelen/
Ontgrendelen

Hiermee wordt de parameter die in het 
vorige scherm is gemarkeerd, vergrendeld 
of ontgrendeld zodat er wel of niet mee kan 
worden geschoven.

Tekst/Grafiek
Hiermee wordt de gegevenslijst 
overgeschakeld van een tekstweergave op 
een grafische weergave of andersom.

Minimaal/maximaal
Kalibreert opnieuw de minimum en 
maximum datawaarden die worden 
weergegeven op datagrafiek.
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Met de knop Omhoog (b) en Omlaag (d) schuift u naar links en rechts door de afbeeldingen als 
er meer dan drie opties beschikbaar zijn. De afbeeldingen schuiven doorlopend. U hoeft dus niet 
van richting te veranderen.

z Het menu Afsluiten gebruiken:

1. Druk op de knop N om het menu te openen.

Afbeelding 5-6  Voorbeeld van menu Afsluiten

2. Druk op de knop Omhoog (b) om naar links te schuiven of op de knop Omlaag (d) om naar 
rechts te schuiven, totdat de gewenste optie zich in het midden bevindt.

3. Druk op de knop Y om de geselecteerde functie te activeren.

5.4   Gegevensschermen
In gegevensschermen worden seriële gegevensstroomwaarden weergegeven, die ingangs- en 
uitgangsinformatie voorstellen die de ECM ontvangt en verzendt naar de verschillende actuators, 
sensoren en schakelaars in het elektronisch regelsysteem.

Gegevensstroominformatie van voertuigen kan in twee indelingen worden weergegeven: 
tekstweergave en grafische weergave. Gebruik de functie Tekst/Grafiek in het menu Afsluiten om 
te schakelen tussen weergavemodi.

Pauzeren/Afspelen

Hiermee wordt het verzamelen van 
gegevens, wanneer u live gegevens 
bekijkt, gepauzeerd zodat u de gegevens 
beter kunt bekijken, en wordt het 
verzamelen hervat wanneer 
u gepauzeerde gegevens bekijkt.

ECM-geheugen 
wissen

Hiermee worden alle gegevens, 
opgeslagen codes, te verwachten codes 
en stilstaande beelden gewist uit de ECM 
van het voertuig.

Aangepaste 
gegevenslijst

Hiermee kunt u de gegevensparameters 
selecteren die worden weergegeven in de 
gegevenslijst.

Tabel 5-1  Grafische definities in het menu Afsluiten (blad 2 van 2)

Naam Afbeelding Beschrijving

GLOBALE OBD-2/EOBD
Huidige gegevens
Stilstaande beelden
Bevestigde codes
Codes wissen
Zuurstofbewakingen
Niet-continue bewakingen
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5.4.1  Tekstweergave

Tekstweergaveschermen bevatten een parameterbeschrijving en een parameterwaarde. De 
eenheden van de waarde, bijvoorbeeld V voor Volt, ms voor millesconde en % voor percentage, 
worden tussen haakjes weergegeven achter de parameterbeschrijving. Rechts van de waarde 
wordt een vergrendelingspictogram weergegeven als de parameter is vergrendeld, zodat deze 
niet kan schuiven. Rechts van de waarden worden een pijl omhoog en een pijl omlaag 
weergegeven als zich meer parameters boven en onder de op het scherm weergegeven 
parameters bevinden.

NOOT:
i Parameters worden weergegeven in de volgorde waarin ze door de ECM worden verzonden. De 

weergavevolgorde kan daarom aanzienlijk verschillen, afhankelijk van het merk, het model en het jaar.

1— Parameterbeschrijving

2— Eenheid van parameterwaarde

3— Parameterwaarde

4— Vergrendelingspictogram

5— Schuifpijlen
Afbeelding 5-7  Voorbeeld van scherm met tekstweergave

Er kunnen maximaal drie parameters worden vergrendeld, zodat ze naast elkaar kunnen worden 
bekeken in de tekstweergave. Gebruik de functie Vergrendelen/Ontgrendelen in het menu 
Afsluiten om parameters te vergrendelen en ontgrendelen. Als een parameter is vergrendeld, 
wordt deze boven in de gegevenslijst geplaatst. Als de parameter weer wordt ontgrendeld, wordt 
deze weer op de oorspronkelijke positie in de gegevenslijst geplaatst.

Er wordt een verkorte versie van de parameterbeschrijving gebruikt, zodat deze op één regel past. 
Markeer een parameter en druk op Y om een pop-upmenu te openen met de volledige, lange 
parameternaam.

Afbeelding 5-8  Voorbeeld van een pop-upmenu met een lange parameternaam

RPM(1/min.) 1800
TPS(%) 50,2
TPS(V) 2,7
IAT(° C) 88
ECT(° C) 104
L/b-verh.(g/s) 11,52

LIVE GEGEVENS

1 2 3 4

5

5

RPM(1/min.) 1800
TPS(%) 50,2
TPS(V) 2,7
IAT(° C) 88
ECT(°C) 104
L/b-verh.(g/s) 11,52

LIVE GEGEVENS

ECT: Motorkoelvloeistof-
temperatuur (° C)
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5.4.2  Grafische weergave

Grafische weergaveschermen bevatten een parameterbeschrijving en een grafiek met de 
activiteit van de parameterwaarde.

De eenheden van de gegevenswaarde, het vergrendelingspictogram en de schuifpijlen lijken op 
die van de tekstweergave. De korte parameternaam wordt weergegeven, maar als u op Y drukt, 
wordt een pop-upmenu geopend met de volledige naam. Vanwege de hoogte van de grafieken 
worden slechts twee parameters tegelijkertijd weergegeven en er kan slechts één parameter zijn 
vergrendeld. Als een parameter wordt vergrendeld, wordt deze boven in de gegevenslijst 
geplaatst. Als er meerdere parameters vergrendeld zijn als de grafische weergave wordt 
geselecteerd, blijft de bovenste parameter in de lijst vergrendeld en keren de overige terug naar 
de oorspronkelijke positie in de gegevenslijst.

1— Parameterbeschrijving

2— Huidige gegevenswaarde

3— Eenheid van parameterwaarde

4— Grafiek met parametergegevens

5— Vergrendelingspictogram

6— Schuifpijlen
Afbeelding 5-9  Voorbeeld van scherm met grafische weergave

De grafieken worden van links naar rechts op het scherm weergegeven en er wordt een punt in 
de grafiek gemaakt voor elke gegevensstroomtransmissie vanuit de ECM. Hoe snel het 
grafiekgebied op het scherm wordt gevuld, is afhankelijk van de transmissiesnelheid van de ECM. 
Bij verschillende merken en modellen kan de snelheid waarmee de grafiek wordt gemaakt, dus 
verschillen. Het scherm is breed genoeg om 64 gegevenspunten in een grafiek weer te geven. 
Als de grafiek het scherm heeft gevuld, worden oudere punten aan de linkerrand verborgen terwijl 
nieuwe punten aan de rechterrand worden toegevoegd. De waarde van het huidige samplepunt 
wordt onder de parameternaam, naast de grafiek weergegeven.

In het menu Afsluiten van de grafische weergave is een speciale cursorfunctie beschikbaar 
waarmee u door de gegevensgrafieken kunt schuiven. Als deze functie wordt geselecteerd, wordt 
er een cursor als een verticale lijn op de grafieken weergegeven. Pijlen aan van beide zijden van 
de grafiek geven aan dat de schuifrichting is gewijzigd en een frameteller geeft op de titelbalk de 
relatieve positie van de cursor aan. De samplewaarde op het punt waar de cursor zich bevindt, 
wordt weergegeven onder de parameterbeschrijving.

LIVE GEGEVENS

TPS(%)
50,2

RPM(1/min.)
1850

1 3 4 5

6

6

2
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Navigatie Schermberichten
1— Cursor

2— Frameteller
Afbeelding 5-10  Voorbeeldgrafiek met cursor

BELANGRIJK:
U kunt in de cursormodus niet omhoog en omlaag door de gegevenslijst schuiven. Zorg ervoor dat 
de twee parameters die u wilt bekijken, zich op het scherm bevinden voordat u de cursormodus 
selecteert.

5.5   Schermberichten
Er zijn vier soorten schermberichten:

• Laden en verbinden

• Bevestigingen

• Waarschuwingen

• Fouten

5.5.1  Berichten over laden en verbinden

Berichten over laden en verbinden worden weergegeven wanneer de MICROSCAN een interne 
actie uitvoert, zoals een database laden, een test starten of communicatie tot stand brengen met 
het voertuig. Het bericht wordt automatisch gewist als de interne actie is voltooid.

5.5.2  Bevestigingsberichten

Met bevestigingsberichten wordt u geïnformeerd dat u een actie gaat uitvoeren die niet ongedaan 
kan worden worden gemaakt of dat u een actie hebt gestart die u moet bevestigen voordat u door 
kunt gaan.

Als geen antwoord vereist is, wordt het bericht kort weergegeven en verdwijnt het weer.

LIVE GEGEVENS

TPS(%)
23,7

RPM(1/min.)
1225

28 64

1 2
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Navigatie Voertuigcommunicatie stoppen
5.5.3  Waarschuwingsberichten

Met waarschuwingsberichten wordt u geïnformeerd dat het voltooien van de geselecteerde actie 
kan leiden tot een onomkeerbare wijziging of tot gegevensverlies.

5.5.4  Foutberichten

Met foutberichten wordt u geïnformeerd dat er een systeem- of procedurefout is opgetreden. 
Voorbeelden van mogelijke fouten zijn een losgeraakte kabel, een slechte verbinding of een 
andere mechanische fout waardoor de tool niet kan communiceren met het voertuig.

5.6   Voertuigcommunicatie stoppen
De MICROSCAN loskoppelen van de dataconnector (DLC) terwijl deze nog actief communiceert 
met het voertuig kan op sommige modellen onhelstelbare schade veroorzaken aan de 
elektronische regelmodule (ECM). Volg altijd onderstaande procedure om de diagnostistische 
sessie te beëindigen terwijl u live gegevens bekijkt, voordat u de datakabel loskoppelt van de 
DLC. 

z Communicatie stoppen en loskoppelen van het voertuig:

1. Druk op de N-knop in een willekeurig gegevensscherm.

Het Afsluitmenu wordt geopend.

2. Ga naar het pictogram Afsluiten in het menu en markeer dit.

Afbeelding 5-11  Voorbeeld van het gemarkeerde Afsluiten-pictogram

3. Druk op Y om afsluiten te selecteren.

Het scherm geeft nu het menu Globale OBD2/EOBD weer.

4. Druk nogmaals op N om het Afsluiten-menu te openen. 

5. Markeer nogmaals het pictogram Afsluiten in het menu.

6. Druk op Y om afsluiten te selecteren.

Een bericht “stop communicatie” wordt kort weergegeven, gevolgd door het hoofdmenu. Het 
bericht geeft aan dat de elektronische verbinding tussen de MICROSCAN en de ECM is 
beëindigd. Open het Afsluiten-menu ter controle. Het Afsluiten-pictogram behoort niet meer 
als optie in het menu beschikbaar te zijn.

7. Vanuit het hoofdmenu, druk op de Aan/uit knop om de MICROSCAN uit te schakelen.

8. Maak de datakabel los van de voertuig DLC.

GLOBALE OBD-2/EOBD
Huidige gegevens
Stilstaande beelden
Bevestigde codes
Codes wissen
Zuurstofbewakingen
Niet-continue bewakingen
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Hoofdstuk 6 Acties
In dit hoofdstuk worden de tests en procedures beschreven die beschikbaar zijn in het 
hoofdmenu. Dit hoofdstuk bevat de volgende secties:

• "Globale OBD-2/EOBD" op pagina 36

• "Film" op pagina 41

• "Instellingen" op pagina 42

• "Globale OBD-2/EOBD Help" op pagina 42

• "Protocol selecteren" op pagina 43

6.1   Globale OBD-2/EOBD
Als u Globale OBD-2/EOBD selecteert, wordt een servicemenu weergegeven met alle tests die 
beschikbaar zijn voor het gedetecteerde voertuig. De volgende menuopties zijn vaak 
beschikbaar:

• Gereedheidsstatus

• Huidige gegevens

• Stilstaande beelden

• Bevestigde codes

• Codes wissen

• Zuurstofbewakingen

• Niet-continue bewakingen

• Te verwachten codes

• Verzoeken om aansturing van boordsysteem

• Voertuiginformatie

6.1.1  Gereedheidsstatus

OBD-modus $00; met deze optie wordt een menu geopend met beschikbare tests voor bewaakte 
systemen. Als u Gereedheidsstatus selecteert in het hoofdmenu, wordt een submenu geopend 
met de volgende opties:

• Voltooid sinds wissen DTC

• Status deze cyclus inschakelen

• Deze cyclus voltooien

Als u een van deze opties kiest, wordt een lijst met testresultaten geopend.
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Acties Globale OBD-2/EOBD
Afbeelding 6-1  Voorbeeld van een gereedheidsstatusrapport

Er zijn twee typen bewaakte systemen:

• Continu bewaakte systemen. Dit zijn systemen die van invloed zijn op voertuigemissies en die 
moeten worden bewaakt volgens OBD-regulering.

• Niet-continu bewaakte systemen. Dit zijn systemen die niet direct van invloed zijn op 
voertuigemissies en die moeten worden bewaakt volgens OBD-regulering.

6.1.2  Huidige gegevens

OBD-modus $01; met deze optie worden de huidige emissiegegevens vanuit de geselecteerde 
elektronische regelmodule (ECM) van het voertuig weergegeven. Weergegeven worden analoge 
ingangen en uitgangen, digitale ingangen en uitgangen en systeemstatusinformatie die wordt 
verzonden via de gegevensstroom van het voertuig.

Afbeelding 6-2  Voorbeeld van huidige gegevens in tekstmodus

Gegevens kunnen worden weergegeven in de tekstweergave of de grafische weergave. Druk 
op N om het menu Afsluiten weer te geven en selecteer Tekst/Grafiek om te schakelen tussen 
weergaven.

6.1.3  Stilstaande beelden

OBD-modus $02; met deze optie worden stilstaande beelden weergegeven voor opgeslagen 
diagnostische probleemcodes (DTC's) met betrekking tot emissies. Er wordt slechts één set met 
stilstaande beelden opgeslagen in het ECM-geheugen. Meestal is het opgeslagen frame de laatst 
opgetreden DTC. DTC's die een groter effect hebben op de voertuigemissie, hebben een hogere 
prioriteit. In deze gevallen worden de stilstaande beelden van de DTC met de hoogste prioriteit 
behouden.

GEREEDHEIDSSTATUS
ID: $ 11
Overslaan Voltooid
Brandstofsysteem Voltooid
Katalysator Voltooid
Zuurstofsensor Niet voltooid
Verwarming zuurstof  Niet voltooid

RPM(1/min.) 1800
TPS(%) 50,2
TPS(V) 2,7
IAT(° C) 88
ECT(° C) 104
L/b-verh.(g/s) 11,52

LIVE GEGEVENS
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Acties Globale OBD-2/EOBD
Afbeelding 6-3  Voorbeeld van stilstaande beelden

De stilstaande beelden omvatten een "snapshot" van kritieke parameterwaarden op het moment 
van de DTC.

6.1.4  Bevestigde codes

OBD-modus $03; met deze optie worden opgeslagen DTC's met betrekking tot emissie 
weergegeven die worden gerapporteerd door de verschillende ECM's.

Afbeelding 6-4  Voorbeeld van een lijst met bevestigde codes

De codes B0XXX, C0XXX, P0XXX en U0XXX worden beheerd door de Society of Automotive 
Engineers (SAE) en worden weergegeven met een beschrijving. Deze codes zijn voor alle 
fabrikanten hetzelfde.

De codes B1XXX, B2XXX, C1XXX, C2XXX, P1XXX, P3XXX, U1XXX en U2XXX worden beheerd 
door de fabrikant. Raadpleeg de gegevens van de fabrikant voor meer informatie.

6.1.5  Codes wissen

OBD-modus $04; deze optie wordt gebruikt om alle diagnostische gegevens met betrekking tot 
emissie, zoals DTC's, stilstaande beelden en testresultaten, in het geheugen van de 
geselecteerde ECM te wissen. Als u Codes wissen selecteert, wordt een bevestigingsbericht 
weergegeven. Druk op Y om door te gaan en volg de instructies op het scherm.

RPM(1/min.) 2765
TPS(%) 32,7
TPS(V) 3,4
IAT(° C) 14
ECT(° C) 129
L/b-verh,(g/s) 14,31

STILSTAANDE BEELDEN

Bevestigde codes
PROBLEEMCODES

P0115
Nokkenaspositie inlaat (A)...

Temperatuur motorkoelvloeistof...

P0105
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Acties Globale OBD-2/EOBD
Afbeelding 6-5  Voorbeeld van het bevestigingsbericht voor het wissen van codes

6.1.6  Zuurstofbewakingen

OBD-modus $05; met deze optie wordt een submenu geopend met tests die beschikbaar zijn voor 
het bewakingssysteem van de zuurstofsensor (O2S). Tests worden op het scherm weergegeven 
met een identificatienummer (id) en een verkorte beschrijving. De volgende tabel bevat de 
volledige testnamen.

Als u een optie kiest, worden alle relevante zuurstofsensorparameters voor die specifieke test 
weergegeven.

6.1.7  Niet-continue bewakingen

OBD-modus $06; met deze selectie wordt een menu geopend met beschikbare tests voor niet-
continu bewaakte systemen. Dit zijn systemen die niet direct van invloed zijn op voertuigemissies, 
maar die moeten worden bewaakt volgens OBD-regulering. Tests worden op het scherm 
weergegeven met een identificatienummer (id) en een verkorte beschrijving.

Voor wissen DTC's,
stilstaande beeldentestresultaten
engereedheidsbew.
Contact aan, 
motor uit Druk op Y; 
druk op N om af te sluiten

CODES WISSEN

Tabel 6-1  Beschrijvingen van zuurstofbewakingen

Test-id Verkorte beschrijving Volledige beschrijving

$01 Voltage R/A-sensordrempel Voltage rijk-naar-arm-sensordrempel

$02 Voltage A/R-sensordrempel Voltage arm-naar-rijk-sensordrempel

$03 Schakeltijd laag sensorvolt Schakeltijd laag sensorvoltage

$04 Schakeltijd hoog sensorvolt Schakeltijd hoog sensorvoltage

$05 Schakeltijd R/A-sensor Schakeltijd rijk-naar-arm-sensor

$06 Schakeltijd A/R-sensor Schakeltijd arm-naar-rijk-sensor

$07 Min sensorvoltage testcyclus Minimaal sensorvoltage testcyclus

$08 Max sensorvoltage testcyclus Maximaal sensorvoltage testcyclus

$09 Tijd tussen sensoroverg Tijd tussen sensorovergangen

Tabel 6-2  Beschrijvingen van niet-continue bewakingen (blad 1 van 2)

Test-id Verkorte beschrijving Volledige beschrijving

$21 tot $24 Katalysator Rn

$31 tot $34 EGR Rn

$39 EVAP (zonder dop)

$3A EVAP (0,090)
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Acties Globale OBD-2/EOBD
Als u een optie kiest, worden alle relevante parameters voor die specifieke test weergegeven.

6.1.8  Te verwachten codes

OBD-modus $07; met deze optie wordt een record geopend met te verwachten codes die zijn 
opgetreden tijdens de laatste voltooide rijcyclus. Te verwachten codes zijn codes waarvan de 
symptomen tijdens meer dan één opeenvolgende rijcycli moeten optreden voordat een DTC 
optreedt. De codelijst lijkt op de standaard-DTC-lijst.

Afbeelding 6-6  Voorbeeld van een lijst met te verwachten codes

6.1.9  Verzoeken om aansturing van boordsysteem

OBD-modus $08; met deze optie wordt bidirectionele aansturing van de ECM ingeschakeld. 
In deze modus verzendt de scantool commando's om het voertuigsysteem te bedienen. Deze 
functie is nuttig om te bepalen hoe goed de ECM reageert op een commando.

6.1.10 Voertuiginformatie

OBD-modus $09; met deze optie wordt een submenu geopend dat het volgende bevat:

• Voertuigidentificatie lezen

• Tracering van gebruik

$3B EVAP (0,040)

$3C EVAP (0,020)

$3D Ontluchtingsstroom

$41 tot $50 Verwarming zuurstofsensor Rn Sm

$61 tot $64 Verwarmde kat. Rn

$71 tot $74 2e lucht n

$81 tot $84 Brandstofsysteem rij n

$A1 Overslaan algemeen

$A2 tot $AD Gegevens overslaan cil. n

Tabel 6-2  Beschrijvingen van niet-continue bewakingen (blad 2 van 2)

Test-id Verkorte beschrijving Volledige beschrijving

TE VERWACHTEN CODES

P0113
Inlaatluchttemperatuur...
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Acties Film
Met Voertuigidentificatie lezen worden het voertuigidentificatienummer (VIN), de kalibratie-
identificatie en het kalibratieverificatienummer (CVN) van het testvoertuig weergegeven.

Met Tracering van gebruik wordt een record weergegeven van bewaakte gegevens. Dit record 
bestaat uit het aantal keren dat elke bewakingstest is uitgevoerd.

6.2   Film
Een film is een opname van de datastream van het voertuig. De opname wordt opgeslagen op de 
MICROSCAN-scantool. Met de filmfunctie kunt u snel data vastleggen als symptomen optreden 
en deze later afspelen voor evaluatie en analyse.

z Een film opnemen:

1. Sluit de MICROSCAN aan op het voertuig en start met de bewaking van de data.

2. Verzamel data met de MICROSCAN totdat de buffer vol is.

3. Druk op N om het menu Afsluiten te openen.

4. Schuif om het pictogram Film opslaan te selecteren in het menu Afsluiten.

Afbeelding 6-7  Voorbeeldpictogram Film opslaan

5. Druk op Y om de film op te slaan.

De film bevat alle data in de buffer en kan nu worden opgeslagen. U kunt de film terughalen 
vanuit het hoofdmenu.

Met de filmoptie in het hoofdmenu kunt u data openen die zijn opgeslagen op de MICROSCAN-
eenheid. Opgeslagen gegevens omvatten gegevensstroomopnamen (films) en afzonderlijke 
schermopnamen. Als u Film kiest in het hoofdmenu, wordt een lijst met opgeslagen gegevens 
weergegeven.

Afbeelding 6-8  Voorbeeld van het menu Film

ID:$ 11
RPM(1/min.) 1800
TPS(%) 50,2
IAT(° C) 88
ECT(° C) 104
L/b-verh.(g/s) 11,52

LIVE GEGEVENS

VASTGELEGDE FILMS
Vastgelegde gegevens 1
Vastgelegde gegevens 2
Vastgelegde gegevens 3
Vastgelegde gegevens 4
Vastgelegde gegevens 5
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Acties Instellingen
Gegevens worden in het menu weergegeven in de volgorde waarin ze zijn opgeslagen, met de 
meest recent opgeslagen gegevens boven in de lijst. Een film bevat alle gegevens en u kunt 
omhoog en omlaag door de lijst schuiven. Een schermopname of snapshot bevat alleen wat er 
zichtbaar was op het moment van de opname en u kunt er niet in schuiven.

6.3   Instellingen
Met deze optie in het hoofdmenu kunt u de taal selecteren voor het scherm van de MICROSCAN 
en bepalen hoe maateenheden worden weergegeven in de lijsten met gegevens. Engels is de 
standaardtaal en de standaardmaateenheden zijn metrisch.

z De taalinstelling wijzigen:

1. Schuif om Instellingen te markeren in het hoofdmenu en druk op Y om de optie te selecteren.

Er wordt een submenu met taalopties weergegeven.

2. Markeer de gewenste taal en druk op Y om de taal te selecteren.

Selecteer Eenheden in het hoofdmenu om te kiezen tussen Amerikaanse of metrische 
maateenheden voor bepaalde parameters.

6.4   Globale OBD-2/EOBD Help
Met deze optie in het hoofdmenu krijgt u toegang tot informatie die u kan helpen een snelle en 
correcte diagnose te stellen. Als u deze optie selecteert, wordt een menu met twee opties 
geopend:

• Codetips: deze optie verschaft specifieke code-informatie zoals instellingscondities, testtips 
en waarschijnlijke oorzaken.

• Modusdefinities: deze optie geeft gedetailleerde beschrijvingen van de OBD-modi en 
-procedures voor het uitvoeren van test en het wissen van bewakingen.

Codetips worden in groepen geordend en u moet door een serie submenu's navigeren om de 
gewenste code te bereiken. De meeste tips bevatten meer informatie dan op één scherm past. 
Schuif om de hele tip weer te geven.

Tabel 6-3  Maateenheden: standaardinstellingen en opties

Meting Metrisch Amerikaans

Temperatuur graden Celsius (° C) graden Fahrenheit (° F)

Luchtdruk (inclusief 
spruitstukdruk)

kilopascal (kPa) inches kwik ("Hg)

Druk (alle overige) kilopascal (kPa)
pounds per vierkante inch 
(psi)

Rijsnelheid kilometers per uur (km/u) mijl per uur (mph)
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Acties Protocol selecteren
Afbeelding 6-9  Voorbeeld van een codetip

Als u Modusdefinities selecteert, wordt een submenu met modi geopend. Markeer de gewenste 
modus en druk op Y om de definitie te openen, Schuif indien nodig omlaag om de hele definitie 
weer te geven.

Afbeelding 6-10  Voorbeeld van een modusdefinitie

6.5   Protocol selecteren
Met deze optie in het hoofdmenu selecteert u welk communicatieprotocol de MICROSCAN 
gebruikt om gegevens op te halen uit de ECM. In de meeste gevallen bepaalt de software van 
de MICROSCAN automatisch welk protocol wordt gebruikt, op basis van de signalen die worden 
ontvangen van de ECM.

Als de MICROSCAN is aangesloten op de DLC, wordt een verzoek om informatie verzonden en 
worden de antwoorden van de ECM gebruikt om het protocol te bepalen. In bepaalde gevallen 
kan een niet-emissie-ECM eerst antwoorden op een andere communicatielijn dan de lijn die 
wordt gebruikt voor de emissie--ECM's. Als dat gebeurt, kan de MICROSCAN de DTC en andere 
relevante gegevens niet ophalen, omdat de juiste gegevens niet worden ontvangen. Met de optie 
Protocol selecteren kunt u de juiste communicatiekoppeling kiezen in het zeldzame geval dat dit 
gebeurt. Als u deze optie selecteert, wordt een submenu geopend.

Afbeelding 6-11  Voorbeeld van het menu Protocol selecteren

Schuif en druk op Y om een optie te selecteren in het menu.

GLOBALE OBD-2/EOBD HELP
P0108:
MAP/BARO-circuit, input hoog
Mogelijke oorzaken:
Kortsluiting met voedingscircuit;
Defecte BARO-sensor;
Defecte ECM;

GLOBALE OBD-2/EOBD HELP
Servicemodus $01:
Huidige aandrijflijngegevens
Gereedheidstest systeem
Weergave:
MIL of storingsregeling;

PROTOCOL SELECTEREN
ISO 15765-4 (CAN)
ISO 9141-2
ISO 14230-4 (KWP2000)
SAE J1850 (PWM)
SAE J1850 (VPW)
43



Hoofdstuk 7 Gegevensparameters
Services van modus $01 en $02 hebben betrekking op het evalueren van parameterwaarden uit 
de gegevensstroom van het voertuig. Deze sectie bevat definities van de waarden die op het 
scherm worden weergegeven, en diagnostische tips. De informatie wordt op drie manieren 
gepresenteerd:

• In "Lange parameternamen" op pagina 44 worden de volledige namen van parameters 
genoemd

• In "Korte parameternamen" op pagina 49 worden de gangbare afkortingen van parameters 
genoemd

• In "DTC-koppeling" op pagina 53 worden diagnostische probleemcodes (DTC's) van 
parameters genoemd

Afhankelijk van het geteste voertuig en andere variabelen worden op het scherm de lange 
of de korte naam weergegeven in de gegevenslijst. De numerieke definities zijn gebaseerd 
op de laatste drie tekens van de diagnostische probleemcode. Raadpleeg "Service $03: 
emissiegerelateerde DTC's" op pagina 16 voor informatie over de DTC-structuur.

7.1  Lange parameternamen
In Tabel 7-1 wordt een alfabetisch overzicht van definities van gegevensparameters gegeven op 
de volledige namen. De volledige naam wordt meestal weergegeven wanneer u gegevens bekijkt 
in de tekstmodus.

NOOT:
i Tellers (zoals cilinderrij- of sensorpositie) in een parameternaam worden in de tabel voorgesteld 

door een ‘y’ of een ‘x’.

De lijst met parametergegevens wordt bepaald door de ECM. Niet alle parameters worden voor 
alle voertuigen weergegeven.

Tabel 7-1  Lange parameternamen (blad 1 van 5)

Parameter Beschrijving van lange parameter

ABSOLUTE 
BELASTINGWAARDE

De waarde wordt voorgesteld als een percentage en loopt van 
0 tot 100 voor motoren zonder drukvulling en van 0 tot 400 
voor motoren met drukvulling.

Bij motoren met drukvulling is de werkelijk weergegeven 
waarde sterk afhankelijk van hoeveel vulling wordt gebruikt. 
Hoe meer vulling wordt gebruikt, hoe hoger de absolute 
belastingwaarde zal zijn.

ABSOLUTE
GASKLEPPOSITIE–/B/C

Hiermee wordt de absolute gaskleppositie weergegeven. Het 
uitgangssignaal is een proportioneel percentage van het 
ingangsvoltage (indien proportioneel) of 100% min het 
proportionele percentage (indien omgekeerd proportioneel).
Zie PID $45 voor de relatieve positie.
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Gegevensparameters Lange parameternamen
GASPEDAALPOSITIE x

Hiermee wordt de absolute pedaalpositie weergegeven. Het 
uitgangssignaal is een proportioneel percentage van het 
ingangsvoltage (indien proportioneel) of 100% min het 
proportionele percentage (indien omgekeerd proportioneel).

LUCHTSTROOMSNELHEID
Hiermee wordt de stroomsnelheid van de inlaatlucht 
weergegeven, zoals gemeten door de luchtmassasensor 
(MAF). 

TEMPERATUUR 
OMGEVINGSLUCHT

Kan direct worden verkregen van een AAT-sensor of door de 
ECM van andere sensorsignalen worden afgeleid.

BAROMETRISCHE DRUK

Kan direct worden verkregen van een BARO- of MAP-sensor 
of door de ECM van andere signalen worden afgeleid. Als de 
waarde bij 'ontsteking aan' en bepaalde rijcondities in een 
geheugen wordt opgeslagen, kan het wissen van het 
geheugen leiden tot verkeerde BARO-waarden.

BEREKENDE 
BELASTINGSWAARDE

De ECM berekent de motorbelasting door het werkelijke 
volume van de spruitstukluchtstroom (Otto-motoren) of de 
werkelijke brandstofstroom (Diesel-motoren) te delen door het 
maximaal mogelijke volume, met een factor voor druk- en 
temperatuurcompensatie. Deze waarde is gecorreleerd met 
het motorvacuüm. De waarde wordt voorgesteld als een 
percentage en loopt van 0 tot 100.

KATALYSATORTEMPERATUUR 
Rx–Sy

Geeft de katalysatorsubstraattemperatuur weer voor de 
vermelde rij of de temperatuur van de vermelde rij en 
zuurstofsensor. Kan direct worden verkregen van een sensor 
of door de ECM van andere sensorsignalen worden afgeleid.

GEVRAAGDE EGR
Hiermee wordt de status van het uitlaatgasrecirculatiesysteem 
getoond. Deze waarde ligt tussen 0% (geen stroom) en 100% 
(max. stroom, max. bedrijfscyclus).

GEVRAAGDE 
EQUIVALENTIEVERHOUDING

Hiermee wordt de lucht/brandstof-verhouding getoond, zoals 
gevraagd door de ECM. Als u de werkelijke lucht/brandstof-
verhouding wilt verkrijgen, vermenigvuldigt u de 
stoichiometrische lucht/brandstof-verhouding met de 
equivalentieverhouding. Conventionele zuurstofsensoren 
tonen de verhouding alleen in een open lus. In een gesloten lus 
wordt '1,0' weergegeven. Lineaire zuurstofsensoren tonen de 
verhouding in een open en een gesloten lus. 

GEVRAAGDE DAMPAFZUIGING
Hiermee wordt de status van het dampafzuigingsklep getoond. 
Deze waarde ligt tussen 0% (geen stroom) en 100% (max. 
stroom, max. bedrijfscyclus).

GEVRAAGDE STATUS SEC. 
LUCHT

Hiermee wordt de positie van het secundaire luchtsysteem 
(opwaarts of afwaarts ten opzichte van de eerste katalysator) 
en/of de status ervan getoond.

GEVRAAGDE REGELING 
GASKLEPACTUATOR

Hiermee wordt de status van de regeling van de 
gasklepactuator getoond, tussen 0% (gesloten gasklep) en 
100% (helemaal geopende gasklep).

REGELMODULEVOLTAGE
Hiermee wordt de voedingingang naar de ECM getoond. Dit is 
niet automatisch gelijk aan het accuvoltage!

Tabel 7-1  Lange parameternamen (blad 2 van 5)

Parameter Beschrijving van lange parameter
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AFSTAND SINDS DTC'S GEWIST
De afgelegde afstand sinds de DTC's zijn gewist. Het 
maximale aantal is 65535. Als u deze waarde op 0 wilt zetten, 
reset u alle DTC's.

AFSTAND TERWIJL MIL ACTIEF

Condities voor deze teller:
1. Wordt op nul gereset wanneer de status van het 
storingslampje van 'gedeactiveerd' in 'geactiveerd' wordt 
veranderd door de ECM.
2. Telt op in kilometers als het storingslampje is geactiveerd 
(AAN).
3. Verandert niet van waarde als het storingslampje niet is 
geactiveerd (UIT).
4. Wordt op nul gereset als diagnostische informatie wordt 
gewist door service $04 of 40 opwarmcycli zonder dat het 
storingslampje is geactiveerd.
5. Gaat niet terug naar nul als de waarde maximaal is (65535). 

EGR-FOUT

De apparaten voor regeling en feedback van het 
uitlaatgasrecirculatiesysteem verschillen. Daarom kan er geen 
'werkelijke' of 'gevraagde' status worden weergegeven. De 
waarde is (werkelijke EGR – gevraagde EGR), gevraagde 
EGR. Bijvoorbeeld (5%-10%)/10%=-50%

TEMPERATUUR 
MOTORKOELVLOEISTOF

Hiermee wordt de temperatuur getoond zoals gemeten door 
temperatuursensor voor motorkoelvloeistof of de 
temperatuursensor van de cilinderkop. Als beide sensoren niet 
beschikbaar zijn, kan de temperatuur van de motorolie worden 
weergegeven.

MOTOR LOOPT MET MIL 
ACTIEF

Condities voor deze teller:
1. Wordt op nul gereset wanneer de status van het 
storingslampje van gedeactiveerd in geactiveerd wordt 
veranderd door de ECM.
2. Telt op in minuten als het storingslampje is geactiveerd (AAN).
3. Verandert niet van waarde als het storingslampje niet is 
geactiveerd (UIT).
4. Wordt op nul gereset als diagnostische informatie wordt 
gewist door service $04 of 40 opwarmcycli zonder dat het 
storingslampje is geactiveerd.
5. Gaat niet terug naar nul als de waarde maximaal is (65535). 

MOTORTOERENTAL
Motortoerental zoals berekend door de ECM, op basis van 
verschillende signalen.

EQUIVALENTIEVERHOUDING 
Rx-Sy

Status van de zuurstofsensor in V of als een verhouding. 
Bedoeld voor lineaire zuurstofsensors.
Zie ook PID $14 en hoger of $34 en hoger.

DAMPDRUK 
VERDAMPINGSSYSTEEM

Dampdruk van verdampingssysteem, indien gebruikt 
door de regelmodule. Kan worden verkregen van een 
brandstofdruksensor in de tank of in de damplijn van het 
verdampingssysteem.

INGANG BRANDSTOFPEIL

Hiermee wordt de nominale vulcapaciteit van de brandstoftank 
getoond. Voor gasvormige brandstoffen wordt het percentage 
bruikbare brandstofcapaciteit getoond. Kan direct worden 
verkregen van een speciale sensor of door de ECM worden 
berekend op basis van andere sensorsignalen.

Tabel 7-1  Lange parameternamen (blad 3 van 5)

Parameter Beschrijving van lange parameter
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BRANDSTOFDRUKMETER
Hiermee wordt de brandstofraildruk in de motor getoond, in 
verhouding tot de atmosfeer (meterdruk).

BRANDSTOFSYSTEEM x

Brandstofsysteem 'x' verwijst normaal gesproken naar 
verstuiverbanken. Deze parameter is bedoeld om 
verschillende brandstofsystemen (voor voertuigen met 
meerdere brandstoffen) voor te stellen die onafhankelijk in en 
uit 'gesloten lus' kunnen gaan. 'Gesloten lus' betekent dat het 
brandstofregelsysteem het signaal van de zuurstofsensor 
gebruikt. Banken met verstuivers in een V-motor zijn over het 
algemeen niet onafhankelijk en gebruiken dezelfde 
geslotenluscriteria.

ONTSTEKINGSVERVROEGING
Vervroeging van de ontstekingsvonk voor cilinder 1. Als de 
timing vertraagd is, is de waarde negatief.

TEMPERATUUR INLAATLUCHT
Hiermee wordt de luchttemperatuur van het inlaatspruitstuk 
getoond, zoals verkregen van een sensor of berekend door 
de ECM (met behulp van andere ingangen).

INLAAT-MAP
Hiermee wordt de absolute druk in het inlaatspruitstuk getoond, 
zoals gemeten door de MAP-sensor.

BRANDSTOFREGELING LANGE 
TERMIJN RIJ x

Hiermee wordt de correctie getoond die door het 
brandstofalgoritme voor open en gesloten lus wordt gebruikt 
op het moment dat om deze parameter wordt gevraagd. 
Negatieve waarden duiden op een 'arme' conditie; positieve 
waarden duiden op een 'rijke' conditie. Als er geen correctie 
wordt gebruikt in open lus, wordt 0% correctie getoond.

AANTAL OPWARMCYCLI SINDS 
DTC'S GEWIST

Een opwarmcyclus is geldig als de temperatuur van de 
koelvloeistof, nadat de motor is gestart, ten minste 22° C/40° F 
stijgt en ten minste 70° C/160° F (60° C/140° F voor Diesel-
motoren) bereikt. Het maximale aantal is 255. Als u deze 
waarde op 0 wilt zetten, reset u alle DTC's.

ZUURSTOFSENSOR RIJ x, 
SENSOR y

Hiermee wordt de aanwezigheid getoond van zuurstofsensor 
nummer 'y' per rij 'x' (groep cilinders). Sensor 1 is het dichtst bij 
de motor.

ZUURSTOFSENSORSTROOM 
RIJ x, SENSOR y

Status van de zuurstofsensor in mA of als een verhouding. 
Bedoeld voor lineaire zuurstofsensors.
Zie ook PID $14 en hoger of $24 en hoger.

ZUURSTOFSENSORVOLTAGE 
RIJ x, SENSOR y

Hiermee wordt de status van de zuurstofsensor getoond in V of 
percentages. Bedoeld voor conventionele 0 – 1V-
zuurstofsensoren. Sensors met een andere volledige schaal 
worden aangepast. Negatieve percentages of 0 V duiden op 
een 'arme' conditie. Positieve percentages of 1 V duiden op 
een 'rijke' conditie.
Zie ook PID $24 en hoger of $34 en hoger.

OBD-VEREISTEN
Hiermee worden de OBD-vereisten getoond waarvoor het 
voertuig is ontworpen.

STATUS POWER TAKE OFF 
(PTO)

Hiermee wordt de status van de Power Take Off (PTO) 
getoond. 

RELATIEVE BRANDSTOFDRUK
Hiermee wordt de brandstofraildruk in de motor getoond, in 
verhouding tot het spruitstukvacuüm.

Tabel 7-1  Lange parameternamen (blad 4 van 5)

Parameter Beschrijving van lange parameter
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7.1.1  Korte parameternamen

In Tabel 7-2 wordt een alfabetisch overzicht van definities van gegevensparameters gegeven op 
de afgekorte namen. In de grafische modus is er minder ruimte beschikbaar op het scherm, dus 
worden korte parameternamen weergegeven.

NOOT:
i Tellers (zoals cilinderrij- of sensorpositie) in een parameternaam worden in de tabel voorgesteld 

door een ‘y’ of een ‘x’.

RELATIEVE GASKLEPPOSITIE

Hiermee wordt de 'geleerde' gaskleppositie weergegeven. 
Vanwege de 'offset gesloten lus', is een volledige geopende 
gasklep veel minder dan 100%. Zie PID $11, $47 en $48 voor 
de absolute positie.

BRANDSTOFREGELING KORTE 
TERMIJN RIJ x

Hiermee wordt de correctie weergegeven die wordt gebruikt 
door het brandstofalgoritme voor gesloten lus. Negatieve 
waarden duiden op een 'arme' conditie; positieve waarden 
duiden op een 'rijke' conditie. Er wordt een correctie van 0% 
weergegeven als het brandstofsysteem werkt in open lus.

BRANDSTOFREGELING KORTE 
TERMIJN Rx-Sy

Hiermee wordt de status van de zuurstofsensor getoond in V of 
percentages. Bedoeld voor conventionele 0 – 1 V-
zuurstofsensoren. Sensors met een andere volledige schaal 
worden aangepast. Negatieve percentages of 0 V duiden op 
een 'arme' conditie. Positieve percentages of 1 V duiden op 
een 'rijke' conditie.
Zie ook PID $24 en hoger of $34 en hoger.

TIJD SINDS DTC'S GEWIST
De verstreken tijd sinds de DTC's zijn gewist. Het maximale 
aantal is 65535. Als u deze waarde op 0 wilt zetten, reset u alle 
DTC's.

TIJD SINDS STARTEN MOTOR

De teller begint te lopen als de motor wordt gestart. De teller 
stopt als de motor afslaat. De teller wordt gereset als de ECM 
wordt gestart en wanneer de contactsleutel de positie 'contact 
aan, motor uit' aanneemt.

RIJSNELHEID
Hiermee wordt de rijsnelheid getoond, zoals verkregen van 
een sensor of berekend door de ECM (met behulp van andere 
ingangen).

Tabel 7-1  Lange parameternamen (blad 5 van 5)

Parameter Beschrijving van lange parameter
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De lijst met parametergegevens wordt bepaald door de ECM. Niet alle parameters worden voor 
alle voertuigen weergegeven.

Tabel 7-2  Korte parameternamen (blad 1 van 4)

Parameter Beschrijving van korte parameter

AAT
Kan direct worden verkregen van een AAT-sensor of door de ECM van 
andere sensorsignalen worden afgeleid.

AIR_STAT
Hiermee wordt de positie van het secundaire luchtsysteem (opwaarts of 
afwaarts ten opzichte van de eerste katalysator) en/of de status ervan 
getoond.

APP_x

Hiermee wordt de absolute pedaalpositie weergegeven. Het 
uitgangssignaal is een proportioneel percentage van het ingangsvoltage 
(indien proportioneel) of 100% min het proportionele percentage (indien 
omgekeerd proportioneel).

BARO

Kan direct worden verkregen van een BARO- of MAP-sensor of door de 
ECM van andere signalen worden afgeleid. Als de waarde bij 'ontsteking 
aan' en bepaalde rijcondities in een geheugen wordt opgeslagen, kan het 
wissen van het geheugen leiden tot verkeerde BARO-waarden.

CATEMPx/y

Geeft de katalysatorsubstraattemperatuur weer voor de vermelde rij of de 
temperatuur van de vermelde rij en zuurstofsensor. Kan direct worden 
verkregen van een sensor of door de ECM van andere sensorsignalen 
worden afgeleid.

CLR_DIST
De afgelegde afstand sinds de DTC's zijn gewist. Het maximale aantal is 
65535. Als u deze waarde op 0 wilt zetten, reset u alle DTC's.

CLR_TIME
De verstreken tijd sinds de DTC's zijn gewist. Het maximale aantal is 65535. 
Als u deze waarde op 0 wilt zetten, reset u alle DTC's.

ECT

Hiermee wordt de temperatuur getoond zoals gemeten door 
temperatuursensor voor motorkoelvloeistof of de temperatuursensor van de 
cilinderkop. Als deze sensoren niet beschikbaar zijn, kan de temperatuur 
van de motorolie worden weergegeven.

ECT_ERR

De apparaten voor regeling en feedback van het 
uitlaatgasrecirculatiesysteem verschillen. Daarom kan er geen 'werkelijke' 
of 'gevraagde' status worden weergegeven. De waarde is (werkelijke 
EGR – gevraagde EGR), gevraagde EGR. Voorbeeld; (5%-10%)/10%=-
50%

ECT_PCT
Hiermee wordt de status van het uitlaatgasrecirculatiesysteem getoond. 
Deze waarde ligt tussen 0% (geen stroom) en 100% (max. stroom, max. 
bedrijfscyclus).

EQ_RAT

Hiermee wordt de lucht/brandstof-verhouding getoond, zoals gevraagd door 
de ECM. Als u de werkelijke lucht/brandstof-verhouding wilt verkrijgen, 
vermenigvuldigt u de stoichiometrische lucht/brandstof-verhouding met de 
equivalentieverhouding. Conventionele zuurstofsensoren tonen de 
verhouding alleen in een open lus. In een gesloten lus wordt '1,0' 
weergegeven. Lineaire zuurstofsensoren tonen de verhouding in een open 
en een gesloten lus. 

EQ_RATxy
Status van de zuurstofsensor in V of als een verhouding. Bedoeld voor 
lineaire zuurstofsensors.
Zie ook PID $14 en hoger of $34 en hoger.

EVAP_PCT
Hiermee wordt de status van het dampafzuigingsklep getoond. Deze 
waarde ligt tussen 0% (geen stroom) en 100% (max. stroom, max. 
bedrijfscyclus).
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EVAP_VP
Dampdruk van verdampingssysteem, indien gebruikt door de regelmodule. 
Kan worden verkregen van een brandstofdruksensor in de tank of in de 
damplijn van het verdampingssysteem.

FLI

Hiermee wordt de nominale vulcapaciteit van de brandstoftank getoond. 
Voor gasvormige brandstoffen wordt het percentage bruikbare 
brandstofcapaciteit getoond. Kan direct worden verkregen van een speciale 
sensor of door de ECM worden berekend op basis van andere 
sensorsignalen.

FRP
Hiermee wordt de brandstofraildruk in de motor getoond, in verhouding tot 
de atmosfeer (meterdruk).

FRP_REL
Hiermee wordt de brandstofraildruk in de motor getoond, in verhouding tot 
het inlaatspruitstukvacuüm.

FUELSYSx

Brandstofsysteem 'x' verwijst normaal gesproken naar verstuiverbanken. 
Deze parameter is bedoeld om verschillende brandstofsystemen (voor 
voertuigen met meerdere brandstoffen) voor te stellen die onafhankelijk in 
en uit 'gesloten lus' kunnen gaan. 'Gesloten lus' betekent dat het 
brandstofregelsysteem het signaal van de zuurstofsensor gebruikt. Banken 
met verstuivers in een V-motor zijn over het algemeen niet onafhankelijk en 
gebruiken dezelfde geslotenluscriteria. 

IAT
Hiermee wordt de luchttemperatuur van het inlaatspruitstuk getoond, zoals 
verkregen van een sensor of berekend door de ECM (met behulp van 
andere ingangen).

LOAD_ABS

De waarde wordt voorgesteld als een percentage en loopt van 0 tot 100 
voor motoren zonder drukvulling en van 0 tot 400 voor motoren met 
drukvulling.

Bij motoren met drukvulling is de werkelijk weergegeven waarde afhankelijk 
van hoeveel vulling wordt gebruikt. Hoe meer vulling wordt gebruikt, hoe 
hoger de absolute belastingwaarde zal zijn.

LOAD_PCT

De ECM berekent de motorbelasting door het werkelijke volume van de 
spruitstukluchtstroom (Otto-motoren) of de werkelijke brandstofstroom 
(Diesel-motoren) te delen door het maximaal mogelijke volume, met een 
factor voor druk- en temperatuurcompensatie. Deze waarde is gecorreleerd 
met het motorvacuüm. De waarde wordt voorgesteld als een percentage en 
loopt van 0 tot 100.

LONGFTx

Hiermee wordt de correctie getoond die door het brandstofalgoritme voor 
open en gesloten lus wordt gebruikt op het moment dat om deze parameter 
wordt gevraagd. Negatieve waarden duiden op een 'arme' conditie; 
positieve waarden duiden op een 'rijke' conditie. Als er geen correctie wordt 
gebruikt in open lus, wordt 0% correctie getoond.

MAF
Hiermee wordt de stroomsnelheid van de inlaatlucht weergegeven, zoals 
gemeten door de luchtmassasensor (MAF). 

MAP
Hiermee wordt de absolute druk in het inlaatspruitstuk getoond, zoals 
gemeten door de MAP-sensor.

Tabel 7-2  Korte parameternamen (blad 2 van 4)

Parameter Beschrijving van korte parameter
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MIL_DIST

Condities voor deze teller:
1. Wordt op nul gereset wanneer de status van het storingslampje van 
'gedeactiveerd' in 'geactiveerd' wordt veranderd door de ECM.
2. Telt op in kilometers als het storingslampje is geactiveerd (AAN).
3. Verandert niet van waarde als het storingslampje niet is geactiveerd 
(UIT).
4. Wordt op nul gereset als diagnostische informatie wordt gewist door 
service $04 of 40 opwarmcycli zonder dat het storingslampje is geactiveerd.
5. Gaat niet terug naar nul als de waarde maximaal is (65535). 

MIL_TIME

Condities voor deze teller:
1. Wordt op nul gereset wanneer de status van het storingslampje van 
gedeactiveerd in geactiveerd wordt veranderd door de ECM.
2. Telt op in minuten als het storingslampje is geactiveerd (AAN).
3. Verandert niet van waarde als het storingslampje niet is geactiveerd 
(UIT).
4. Wordt op nul gereset als diagnostische informatie wordt gewist door 
service $04 of 40 opwarmcycli zonder dat het storingslampje is geactiveerd.
5. Gaat niet terug naar nul als de waarde maximaal is (65535). 

O2SLOCxy
Hiermee wordt de aanwezigheid getoond van zuurstofsensor nummer 'y' 
per rij 'x' (groep cilinders). Sensor 1 is het dichtst bij de motor.

O2Sxy

Hiermee wordt de status van de zuurstofsensor (O2S) getoond in voltage of 
percentages. Deze parameter is bedoeld voor een conventionele (bereik 
van 0 tot 1 V) zuurstofsensor. Sensors met een andere volledige schaal 
worden aangepast. Negatieve percentages of waarden onder 0,5 V duiden 
op een 'arme' bedrijfsconditie. Positieve percentages of waarden boven 
0,5 V duiden op een 'rijke' bedrijfsconditie.
Zie ook PID $24 en hoger of $34 en hoger.

O2Sxy
Status van de zuurstofsensor in mA of als een verhouding. Bedoeld voor 
lineaire zuurstofsensors.
Zie ook PID $14 en hoger of $24 en hoger.

OBDSUP
Hiermee worden de OBD-vereisten getoond waarvoor het voertuig is 
ontworpen.

PTO_STAT Hiermee wordt de status van de Power Take Off (PTO) getoond.

RPM
Motortoerental zoals berekend door de ECM, op basis van verschillende 
signalen.

RUNTM
De teller begint te lopen als de motor wordt gestart. De teller stopt als de 
motor afslaat. De teller wordt gereset als de ECM wordt gestart en wanneer 
de contactsleutel de positie 'contact aan, motor uit' aanneemt.

SHRTFTx

Hiermee wordt de correctie weergegeven die wordt gebruikt door het 
brandstofalgoritme voor gesloten lus. Negatieve waarden duiden op een 
'arme' conditie; positieve waarden duiden op een 'rijke' conditie. Er wordt 
een correctie van 0% weergegeven als het brandstofsysteem werkt in open 
lus.

SHRTFTxy

Hiermee wordt de status van de zuurstofsensor (O2S) getoond in voltage of 
percentages. Deze parameter is bedoeld voor een conventionele (bereik 
van 0 tot 1 V) zuurstofsensor. Sensors met een andere volledige schaal 
worden aangepast. Negatieve percentages of waarden onder 0,5 V duiden 
op een 'arme' bedrijfsconditie. Positieve percentages of waarden boven 
0,5 V duiden op een 'rijke' bedrijfsconditie.
Zie ook PID $24 en hoger of $34 en hoger.

Tabel 7-2  Korte parameternamen (blad 3 van 4)

Parameter Beschrijving van korte parameter
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SPARKADV
Vervroeging van de ontstekingsvonk voor cilinder 1. Als de timing vertraagd 
is, is de weergegeven waarde negatief.

TAC_PCT
Hiermee wordt de status van de regeling van de gasklepactuator getoond, 
tussen 0% (gesloten gasklep) en 100% (helemaal geopende gasklep)

TP/TP_B/TP_C

Hiermee wordt de absolute gaskleppositie weergegeven. 
Het uitgangssignaal is een proportioneel percentage van 
het ingangsvoltage (indien proportioneel) of 100% min het proportionele 
percentage (indien omgekeerd proportioneel).
Zie PID $45 voor de relatieve positie.

TP_R
Hiermee wordt de 'geleerde' gaskleppositie weergegeven. Vanwege de 'offset 
gesloten lus', is een volledige geopende gasklep veel minder dan 100%.
Zie PID $11, $47 en $48 voor de absolute positie.

VPWR
Hiermee wordt de voedingingang naar de ECM getoond. Dit is niet 
automatisch gelijk aan het accuvoltage!

VSS
Hiermee wordt de rijsnelheid getoond, zoals verkregen van een sensor of 
berekend door de ECM (met behulp van andere ingangen).

WARM_UPS

Een opwarmcyclus is geldig als de temperatuur van de koelvloeistof, nadat 
de motor is gestart, ten minste 22° C/40° F stijgt en ten minste 70° C/160° F 
(60° C/140° F voor Diesel) bereikt. Het maximale aantal is 255. Als u deze 
waarde op 0 wilt zetten, reset u alle DTC's.

Tabel 7-2  Korte parameternamen (blad 4 van 4)

Parameter Beschrijving van korte parameter
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7.1.2  DTC-koppeling

In Tabel 7-3 worden parameternamen (kort en lang) getoond op de bijbehorende diagnostische 
code (DTC), in numerieke oplopende volgorde.

NOOT:
i De weergegeven waarde bestaat uit de drie laatste tekens van de DTC; een "$" duidt op een 

variabele waarde.

Tabel 7-3  DTC-koppeling (blad 1 van 4)

DTC Naam, kort Parameternaam, lang

$03 FUELSYS1 BRANDSTOFSYSTEEM 1

$03 FUELSYS2 BRANDSTOFSYSTEEM 2

$04 LOAD_PCT (%) BEREKENDE BELASTINGSWAARDE (%)

$05 ECT (° C) TEMPERATUUR MOTORKOELVLOEISTOF (° C)

$06 SHRTFT1 (%) BRANDSTOFREGELING KORTE TERMIJN RIJ 1 (%)

$07 LONGFT1 (%) BRANDSTOFREGELING LANGE TERMIJN RIJ 1 (%)

$08 SHRTFT2 (%) BRANDSTOFREGELING KORTE TERMIJN RIJ 2 (%)

$09 LONGFT2 (%) BRANDSTOFREGELING LANGE TERMIJN RIJ 2 (%)

$0A FRP (kPa) BRANDSTOFDRUKMETER (kPa)

$0B MAP (kPa) INLAAT-MAP (kPa)

$0C RPM (1/min.) MOTORTOERENTAL (1/min.)

$0D VSS (km/u) RIJSNELHEID (km/u)

$0E SPARKADV (°) ONTSTEKINGSVERVROEGING (°)

$0F IAT (° C) TEMPERATUUR INLAATLUCHT (° C)

$10 MAF (g/s) LUCHTSTROOMSNELHEID (g/s)

$11 TP (%) ABSOLUTE GASKLEPPOSITIE (%)

$12 AIR_STAT GEVRAAGDE STATUS SEC. LUCHT

$13 O2SLOC11 ZUURSTOFSENSOR RIJ 1 – SENSOR 1

$13 O2SLOC12 ZUURSTOFSENSOR RIJ 1 – SENSOR 2

$13 O2SLOC13 ZUURSTOFSENSOR RIJ 1 – SENSOR 3

$13 O2SLOC14 ZUURSTOFSENSOR RIJ 1 – SENSOR 4

$13 O2SLOC21 ZUURSTOFSENSOR RIJ 2 – SENSOR 1

$13 O2SLOC22 ZUURSTOFSENSOR RIJ 2 – SENSOR 2

$13 O2SLOC23 ZUURSTOFSENSOR RIJ 2 – SENSOR 3

$13 O2SLOC24 ZUURSTOFSENSOR RIJ 2 – SENSOR 4

$14 O2S11 (V) ZUURSTOFSENSORVOLTAGE RIJ 1 – SENSOR 1 (V)

$14 SHRTFT11 (%) BRANDSTOFREGELING KORTE TERMIJN R1-S1 (%)

$15 O2S12 (V) ZUURSTOFSENSORVOLTAGE RIJ 1 – SENSOR 2 (V)

$15 SHRTFT12 (%) BRANDSTOFREGELING KORTE TERMIJN R1-S2 (%)

$16 O2S13 (V) ZUURSTOFSENSORVOLTAGE RIJ 1 – SENSOR 3 (V)
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Gegevensparameters Lange parameternamen
$16 SHRTFT13 (%) BRANDSTOFREGELING KORTE TERMIJN R1-S3 (%)

$17 O2S14 (V) ZUURSTOFSENSORVOLTAGE RIJ 1 – SENSOR 4 (V)

$17 SHRTFT14 (%) BRANDSTOFREGELING KORTE TERMIJN R1-S4 (%)

$18 O2S21 (V) ZUURSTOFSENSORVOLTAGE RIJ 2 – SENSOR 1 (V)

$18 O2S31 (V) ZUURSTOFSENSORVOLTAGE RIJ 3 – SENSOR 1 (V)

$18 SHRTFT21 (%) BRANDSTOFREGELING KORTE TERMIJN R2-S1 (%)

$18 SHRTFT31 (%) BRANDSTOFREGELING KORTE TERMIJN R3-S1 (%)

$19 O2S22 (V) ZUURSTOFSENSORVOLTAGE RIJ 2 – SENSOR 2 (V)

$19 O2S32 (V) ZUURSTOFSENSORVOLTAGE RIJ 3 – SENSOR 2 (V)

$19 SHRTFT22 (%) BRANDSTOFREGELING KORTE TERMIJN R2-S2 (%)

$19 SHRTFT32 (%) BRANDSTOFREGELING KORTE TERMIJN R3-S2 (%)

$1A O2S23 (V) ZUURSTOFSENSORVOLTAGE RIJ 2 – SENSOR 3 (V)

$1A O2S41 (V) ZUURSTOFSENSORVOLTAGE RIJ 4 – SENSOR 1 (V)

$1A SHRTFT23 (%) BRANDSTOFREGELING KORTE TERMIJN R2-S3 (%)

$1A SHRTFT41 (%) BRANDSTOFREGELING KORTE TERMIJN R4-S1 (%)

$1B O2S24 (V) ZUURSTOFSENSORVOLTAGE RIJ 2 – SENSOR 4 (V)

$1B O2S42 (V) ZUURSTOFSENSORVOLTAGE RIJ 4 – SENSOR 2 (V)

$1B SHRTFT24 (%) BRANDSTOFREGELING KORTE TERMIJN R2-S4 (%)

$1B SHRTFT42 (%) BRANDSTOFREGELING KORTE TERMIJN R4-S2 (%)

$1C OBDSUP OBD-VEREISTEN

$1D O2SLOC11 ZUURSTOFSENSOR RIJ 1 – SENSOR 1

$1D O2SLOC12 ZUURSTOFSENSOR RIJ 1 – SENSOR 2

$1D O2SLOC21 ZUURSTOFSENSOR RIJ 2 – SENSOR 1

$1D O2SLOC22 ZUURSTOFSENSOR RIJ 2 – SENSOR 2

$1D O2SLOC31 ZUURSTOFSENSOR RIJ 3 – SENSOR 1

$1D O2SLOC32 ZUURSTOFSENSOR RIJ 3 – SENSOR 2

$1D O2SLOC41 ZUURSTOFSENSOR RIJ 4 – SENSOR 1

$1D O2SLOC42 ZUURSTOFSENSOR RIJ 4 – SENSOR 2

$1E PTO_STAT STATUS POWER TAKE OFF (PTO)

$1F RUNTM (s) TIJD SINDS STARTEN MOTOR (s)

$21 MILL_DIST (km) AFSTAND TERWIJL MIL ACTIEF (km of mijl)

$22 FRP_REL (kPa) RELATIEVE BRANDSTOFDRUK (kPa)

$23 FRP (kPa) BRANDSTOFDRUKMETER (kPa)

$24 EQ_RAT11 EQUIVALENTIEVERHOUDING R1-S1 (:1)

$25 EQ_RAT12 EQUIVALENTIEVERHOUDING R1-S2 (:1)

$26 EQ_RAT13 EQUIVALENTIEVERHOUDING R1-S3 (:1)

$27 EQ_RAT14 EQUIVALENTIEVERHOUDING R1-S4 (:1)

$28 EQ_RAT21 EQUIVALENTIEVERHOUDING R2-S1 (:1)

Tabel 7-3  DTC-koppeling (blad 2 van 4)

DTC Naam, kort Parameternaam, lang
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$28 EQ_RAT31 EQUIVALENTIEVERHOUDING R3-S1 (:1)

$29 EQ_RAT22 EQUIVALENTIEVERHOUDING R2-S2 (:1)

$29 EQ_RAT32 EQUIVALENTIEVERHOUDING R3-S2 (:1)

$2A EQ_RAT23 EQUIVALENTIEVERHOUDING R2-S3 (:1)

$2A EQ_RAT41 EQUIVALENTIEVERHOUDING R4-S1 (:1)

$2B EQ_RAT24 EQUIVALENTIEVERHOUDING R2-S4 (:1)

$2B EQ_RAT42 EQUIVALENTIEVERHOUDING R4-S2 (:1)

$2C EGR_PCT (%) GEVRAAGDE EGR (%)

$2D EGR_ERR (%) EGR-FOUT (%)

$2E EVAP_PCT (%) GEVRAAGDE DAMPAFZUIGING (%)

$2F FLI (%) INGANG BRANDSTOFPEIL (%)

$30 WARM_UPS AANTAL OPWARMCYCLI SINDS DTC'S GEWIST

$31 CLR_DIST AFSTAND SINDS DTC'S GEWIST

$32 EVAP_VP (Pa) DAMPDRUK VERDAMPINGSSYSTEEM (Pa)

$33 BARO (kPa) BAROMETRISCHE DRUK (kPa)

$34 O2S11 (mA) ZUURSTOFSENSORSTROOM RIJ 1 – SENSOR 1 (mA)

$35 O2S12 (mA) ZUURSTOFSENSORSTROOM RIJ 1 – SENSOR 2 (mA)

$36 O2S13 (mA) ZUURSTOFSENSORSTROOM RIJ 1 – SENSOR 3 (mA)

$37 O2S14 (mA) ZUURSTOFSENSORSTROOM RIJ 1 – SENSOR 4 (mA)

$38 O2S21 (mA) ZUURSTOFSENSORSTROOM RIJ 2 – SENSOR 1 (mA)

$38 O2S31 (mA) ZUURSTOFSENSORSTROOM RIJ 3 – SENSOR 1 (mA)

$39 O2S22 (mA) ZUURSTOFSENSORSTROOM RIJ 2 – SENSOR 2 (mA)

$39 O2S32 (mA) ZUURSTOFSENSORSTROOM RIJ 3 – SENSOR 2 (mA)

$3A O2S23 (mA) ZUURSTOFSENSORSTROOM RIJ 2 – SENSOR 3 (mA)

$3A O2S41 (mA) ZUURSTOFSENSORSTROOM RIJ 4 – SENSOR 1 (mA)

$3B O2S24 (mA) ZUURSTOFSENSORSTROOM RIJ 2 – SENSOR 4 (mA)

$3B O2S42 (mA) ZUURSTOFSENSORSTROOM RIJ 4 – SENSOR 2 (mA)

$3C CATEMP11 (° C) KATALYSATORTEMPERATUUR R1-S1 (° C)

$3D CATEMP21 (° C) KATALYSATORTEMPERATUUR R2-S1 (° C)

$3E CATEMP12 (° C) KATALYSATORTEMPERATUUR R1-S2 (° C)

$3F CATEMP22 (° C) KATALYSATORTEMPERATUUR R2-S2 (° C)

$42 VPWR (V) REGELMODULEVOLTAGE (V)

$43 LOAD_ABS (%) ABSOLUTE BELASTINGWAARDE (%)

$44 EQ_RAT GEVRAAGDE EQUIVALENTIEVERHOUDING

$45 TP_R (%) RELATIEVE GASKLEPPOSITIE (%)

$46 AAT (° C) TEMPERATUUR OMGEVINGSLUCHT (° C)

$47 TP_B (%) ABSOLUTE GASKLEPPOSITIE B (%)

$48 TP_C (%) ABSOLUTE GASKLEPPOSITIE C (%)

Tabel 7-3  DTC-koppeling (blad 3 van 4)

DTC Naam, kort Parameternaam, lang
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Gegevensparameters Lange parameternamen
$49 APP_D (%) GASPEDAALPOSITIE D (%)

$4A APP_E (%) GASPEDAALPOSITIE E (%)

$4B APP_F (%) GASPEDAALPOSITIE F (%)

$4C TAC_PCT (%) GEVRAAGDE REGELING GASKLEPACTUATOR (%)

$4D MIL_TIME (min.) MOTOR LOOPT MET MIL ACTIEF (min.)

$4E CLR_TIME (min.) TIJD SINDS DTC'S GEWIST (min.)

Tabel 7-3  DTC-koppeling (blad 4 van 4)

DTC Naam, kort Parameternaam, lang
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Hoofdstuk 8 Onderhoud
In deze sectie komen de volgende onderwerpen met betrekking tot onderhoud aan de orde:

• Reiniging en controle op beschadiging

• De batterij vervangen

• Opslagtips

8.1   Reiniging en controle op beschadiging
Als u de MICROSCAN™-scantool gebruikt, moet u het volgende doen:

• Controleer voor en na het gebruik de behuizing, de bedrading en de connectors op vuil en 
beschadiging.

• Reinig de behuizing, de bedrading en de connectors aan het eind van elke werkdag met een 
vochtige doek.

BELANGRIJK:
Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of bijtende chemicaliën om de behuizing, het 
scherm, de kabels, de connectoren en de adapters van de MICROSCAN te reinigen.

8.2   De batterij vervangen
Als u de batterij vervangt, gebruikt u een krachtige 9V-batterij van een betrouwbare fabrikant.

z De batterij vervangen:

1. Schuif de batterijklep aan de achterzijde van de MICROSCAN omlaag om de vergrendellipjes 
los te maken.

2. Kantel de batterijklep een beetje en licht hem van het apparaat. (Afbeelding 8-1).

Afbeelding 8-1  Batterijklep verwijderen
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Onderhoud Opslagtips
3. Verwijder de batterij uit het batterijcompartiment en maak hem los van de connector van de 
bedrading.

4. Sluit een nieuwe 9V-batterij op de connector van de bedrading aan en plaats de batterij in het 
compartiment.

5. Plaats het middelste lipje op de batterijklep in de sleuf op de behuizing en kantel de klep 
omlaag.

6. Schuif de batterijklep in de juiste positie, zodat deze in de behuizing wordt vastgeklikt.

Houd rekening met de volgende veiligheidswaarschuwingen wanneer u batterijen 
installeert.

WAARSCHUWING!
Kans op verwonding.

• Zorg er altijd voor dat de batterijpolen ("+" en "–") zich op de goede plaats bevinden.
• Stel batterijen niet bloot aan overmatige hitte.
• Gebruik alleen batterijen van betrouwbare fabrikanten.
• Probeer geen batterijen op te laden die daar niet voor bedoeld zijn.
• Laat kinderen niet zonder supervisie batterijen installeren.
• Volg de instructies van de fabrikant van de batterij, met betrekking tot gebruik, opslag 

en verwijdering.
Verkeerd gebruik van batterijen kan tot verwonding leiden.

8.3   Opslagtips
Als u de MICROSCAN opbergt, moet u rekening houden met het volgende:

• Zet de tool altijd uit.

• Verwijder de batterij als de tool voor langere tijd wordt opgeborgen.

• Zorg ervoor dat de tool bij de juiste opslagtemperatuur wordt opgeborgen. Zie "Technische 
specificaties" op pagina 4 voor meer informatie.
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Appendix A Problemen oplossen
OBD-II/EOBD-voertuigen hebben weinig problemen met het communiceren met een scantool. 
Problemen met de bedrading of andere circuitonderdelen van het voertuig kunnen er echter toe 
leiden dat er geen communicatie mogelijk is tussen de scantool en de elektronische regelmodule 
(ECM) van het voertuig. Als dat gebeurt, wordt het bericht "geen communicatie" op het scherm 
weergegeven. Als een voertuig een test niet kan uitvoeren, kan dat ook een symptoom zijn van 
een rijprobleem.

A.1   Communicatieproblemen
Als op het scherm het bericht "Geen communicatie" wordt weergegeven, betekent dit dat de 
scantool en de regelmodule van het voertuig niet met elkaar communiceren.

De volgende condities leiden ertoe dat de scantool het bericht "Geen communicatie" weergeeft:

• De scantool kan geen communicatie tot stand brengen met het voertuig.

• Verbogen, ontbrekende of anderszins beschadigde connectorpennen.

• Een losse verbinding.

• Een gesprongen voertuigzekering.

• Een bedradingsfout in het voertuig.

Sluit de scantool op een ander voertuig aan. Als de scantool dan wel goed werkt, is er een 
probleem met het eerste voertuig.

A.1.1  Onregelmatig of geen communicatie

Er is een stabiele bron van voertuigvoeding nodig om de scantool tijdens het testen goed te laten 
werken. De datakabel verschaft voeding aan het apparaat door middel van de dataconnector 
(DLC) van het voertuig. Slechte of losse kabelverbindingen kunnen leiden tot onregelmatige 
communicatie of geen communicatie.

Controleer of alle verbindingen schoon en stevig zijn. Meet de weerstand op de verdachte kabels. 
Een datakabel kan volkomen normaal lijken, maar intern beschadigd zijn doordat de kabel is 
fijngeknepen, geknakt of geplet, waardoor een onderbroken circuit is ontstaan. Gebruik een 
ohmmeter om te controleren op pen-naar-pen-continuïteit tussen de connectoren aan beide 
uiteinden van de datakabel. Er zou erg weinig weerstand in de kabel moeten zijn en metingen 
zouden voor alle circuits hetzelfde moeten zijn.
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Problemen oplossen Communicatieproblemen
A.1.2  De dataconnector testen

Voertuigfabrikanten hanteren helaas verschillende interpretaties van OBD-II-vereisten. Dit maakt 
het nogal lastig een specifieke aanpak te definiëren voor de diagnose van DLC-problemen. 
Sommige fabrikanten gebruiken bijvoorbeeld de SAE J1850 BUS+-lijn, maar niet de BUS-lijn, 
terwijl andere de ISO 9141 K-LINE gebruiken, maar niet de L-LINE. Zie de volgende tabel.

Afbeelding A-1  Weergave van contacttoewijzingen van voertuigconnector

Gebruik de volgende voltagetests op de DLC om te helpen bepalen waarom een voertuig niet 
communiceert. Gebruik altijd een digitale voltmeter met hoge impedantie.

Contact Algemene toewijzing

1 Naar keuze 1)

2 Positieve buslijn van SAE J1850 2)

3 Naar keuze 1)

4 Chassismassa (zie onderstaande opmerking.)

5 Signaalmassa (zie onderstaande opmerking.)

6 CAN_H-lijn van ISO 15765-4 2)

7 K-LINE van ISO 9141-2 en ISO 14230-4 2)

8 Naar keuze 1)

9 Naar keuze 1)

10 Negatieve buslijn van SAE J1850 2)

11 Naar keuze 1)

12 Naar keuze 1)

13 Naar keuze 1)

14 CAN_L-lijn van ISO 15765-4 2)

15 L-LINE van ISO 9141-2 en ISO 14230-4 2)

16 Permanent positief voltage
1) Toewijzing van contacten 1, 3, 8, 9, 11, 12 en 13 in de voertuigconnector 
is geheel aan de voertuigfabrikant.
2) Opmerking: voor contacten 2, 6, 7, 10, 14 en 15 zijn de gerelateerde 
diagnostische communicatietoewijzingen weergegeven. Deze contacten 
kunnen ook worden gebruikt voor alternatieve toewijzingen in de 
voertuigconnector.

21 3 4 5 6 7 8

109 11 12 13 14 15 16
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Problemen oplossen Communicatieproblemen
z De DLC testen:

1. Massa: verbind de pluskabel (+) van de voltmeter met de massaklem van de diagnostische 
connector. Verbind de minkabel (–) direct met de negatieve klem (–) van de accu.

Sluit de minkabel van de voltmeter niet aan op een motor- of chassismassa. Met deze test 
wordt de voltageterugval aan de massazijde van de DLC gemeten. Een ideale systeemmassa 
heeft een voltageterugval van 0,1 V of minder. Een onderbroken massa kan ertoe leiden dat 
een motor met brandstofinspuiting niet start. Massa met hoge weerstand of "vuile" massa kan 
leiden tot een algehele slechte werking.

2. Accuvoltage: verbind de pluskabel (+) van de voltmeter met de accuvoltageklem van de 
diagnostische diagnostic connector. Verbind de minkabel (–) met de massaklem van de accu.

De meter moet het accuvoltage weergeven. Hiermee wordt de accuvoltagevoeding naar de 
ECM getest.

3. ECM-communicatielijnen: Waarschuwing, een gevulde pen is niet noodzakelijk een 
aanwijzing voor het type signaal. Bepaal eerst of het voertuig J1850, ISO 9141, ISO 14230 
of CAN (ISO 15765) gebruikt en bepaal vervolgens of beide lijnen of slechts één lijn worden 
gebruikt.

Voor ISO 9141 en ISO 14230 moet de K-LINE worden gebruikt. De L-LINE is optioneel. 
Voor SAE J1850 moet de BUS + LINE worden gebruikt. De BUS – LINE is optioneel.

Voor CAN (ISO 15765) worden zowel de H-LINE als de L-LINE gebruikt. Raadpleeg een 
bedradingsdiagram en gebruik een ohmmeter om continuïteit te controleren in de circuits 
J1850, ISO 9141, ISO 14230 of CAN (ISO 15765) naar de diagnostische connector. De 
Scanner gebruikt deze lijnen om te communiceren met de ECM. Als het circuit onderbroken 
is, kan de Scanner geen verzoeken naar de voertuig-ECM verzenden en er geen gegevens 
van ontvangen.

A.1.3  Controleer het storingslampje

Bij sommige voertuigen is heeft het lampje het label ENGINE of bevat het een symbool dat de 
ECM aanduidt. Wat het label ook is, dit lampje kan altijd het storingslampje (MIL) worden 
genoemd.

Schakel het contact in en controleer of het storingslampje gaat branden met het contact aan 
en de motor uit. Als het niet gaat branden, identificeert en repareert u het probleem voordat 
u verdergaat. Wellicht doet slechts het lampje het niet meer of is er een zekering gesprongen. 
Raadpleeg de werkplaatshandleiding van de voertuigfabrikant voor de procedure om problemen 
met het storingslampje op te lossen bij het voertuig dat u test. Dit zijn veel voorkomende oorzaken 
van circuitproblemen met het storingslampje:

• Een gesprongen zekering (meters of andere lampzekering)

• Een niet meer werkend lampje

• Een bedradings- of connectorprobleem

• Een defecte lampaandrijving

• Een probleem met de diagnostische connector

Bij deze voertuigen kan het bericht "Geen communicatie" worden weergegeven wanneer er een 
communicatieprobleem is. Als op de Scanner het bericht "Geen communicatie" wordt 
weergegeven, betekent dit dat de Scanner en de regelmodule om de een of andere reden niet met 
elkaar kunnen communiceren.
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Appendix B Software-updates downloaden 
en installeren
Hierna volgen instructies voor het downloaden van software-updates vanaf internet en het 
installeren van updates op de MICROSCAN™.

B.1   Op service-updates controleren vóór gebruik
Als u updates op softwareservices wilt downloaden en installeren, hebt u een pc nodig met 
daarop ShopStream Connect™-software. Dit is een gratis downloadbaar programma.

Af en toe worden er gratis verbeterde versies van het besturingssysteem van uw draagbare 
diagnostische tool beschikbaar gesteld. Deze "service-updates", die het resultaat zijn van 
doorlopende onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's, zijn beschikbaar via internet. Het is 
belangrijk op beschikbare updates te controleren voordat u de diagnostische tool voor de eerste 
keer gebruikt, en daarna ook regelmatig, om ervoor te zorgen dat u de meest recente versie van 
de sofware hebt.

Hierna volgen procedures voor:

• Controleren of uw pc voldoet aan de minimale vereisten voor ShopStream Connect™-software

• ShopStream Connect™-software op uw pc downloaden en installeren

• Service-updates installeren op uw MICROSCAN

B.2   Minimale pc-vereisten controleren

BELANGRIJK:
Als uw pc niet aan de minimale vereisten voldoet, moet u de ShopStream Connect-software niet 
proberen te installeren.

Controleer voordat u de software installeert, of uw pc aan de volgende vereisten voldoet:

• Systeemeigenschappen:

– Besturingssysteem: Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Windows XP of Vista. Er 
moet een systeemupgrade worden uitgevoerd naar Microsoft .NET Framework, versie 2.

– Processor: Pentium 4 of hoger, of equivalent

– Geheugen: 256 MB minimaal, 512 MB aanbevolen

• Vaste schijf: 50 MB vrije ruimte

• Cd-rom-, dvd- of dvd-rom-speler

• USB 2.0 of hoger

• Internet Explorer 6.0 of hoger

• Internetverbinding

• Adobe Reader-software (gratis download op www.adobe.com/products/reader)

U hebt ook een USB-kabel nodig om de MICROSCAN te verbinden met de pc.
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Software-updates downloaden en installeren Downloaden en installerenShopStream Connect
B.2.1  Pc-systeemeigenschappen controleren

Volg de hierna beschreven procedures om de eigenschappen van het pc-systeem te controleren 
en te bepalen hoeveel ruimte beschikbaar is op uw vaste schijf.

z Eigenschappen van het pc-systemen controleren

1. Klik op het bureaublad met de rechtermuisknop op Deze computer om het menu te openen.

2. Selecteer Eigenschappen in het menu.

Het dialoogvenster Systeemeigenschappen wordt weergegeven met uw systeeminformatie 
(Afbeelding B-1).

1— Informatie over systeemeigenschappen

2— Informatie over de vaste schijf
Afbeelding B-1  Voorbeeld van het Windows XP-dialoogvenster Systeemeigenschappen

z Beschikbare ruimte op de vaste schijf van de pc controleren:

1. Dubbelklik op het bureaublad op Deze computer.

2. Selecteer Beeld > Details (Afbeelding B-2).

Afbeelding B-2  Voorbeeld van informatie over de beschikbare ruimte op de vaste schijf van de pc

B.3   Downloaden en installerenShopStream Connect
Volg de procedure hierna om de ShopStream Connect-software te downloaden.

1

2
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Software-updates downloaden en installeren Downloaden en installerenShopStream Connect
z De software downloaden:

1. Ga op uw pc met een internetbrowser naar http://diagnostics.snapon.com/ssc.

2. Zoek de download van de ShopStream Connect-software.

3. Volg de instructies op het scherm.

Volg na het downloaden de volgende procedures om de ShopStream Connect-software op uw pc 
te installeren.

z De ShopStream Connect-software installeren:

1. Zoek de installer van de ShopStream Connect-software op de pc en dubbelklik op 
ShopStreamConnect.exe.

NOOT:
i C:\Program Files\ShopStream Connect is de standaarddownloadlocatie.

2. Als het welkomstscherm wordt weergegeven (Afbeelding B-3), selecteert u Volgende.

Afbeelding B-3  Voorbeeld van het welkomstscherm

Het scherm met de licentieovereenkomst wordt weergegeven (Afbeelding B-4).

3. Markeer I accept the terms of the license agreement en selecteer Volgende om door te 
gaan.

Afbeelding B-4  Voorbeeld van het scherm met de licentieovereenkomst

Het scherm Choose Destination Location wordt weergegeven. Het wordt sterk aanbevolen de 
software te installeren op de standaardlocatie.

4. Selecteer Volgende om verder te gaan.
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Software-updates downloaden en installeren Downloaden en installerenShopStream Connect
5. Selecteer Install als het scherm Ready to Install the Program wordt weergegeven, om met de 
installatie te beginnen.

In het scherm Setup Status wordt de voortgang bijgehouden terwijl het programma wordt 
geïnstalleerd (Afbeelding B-5).

Afbeelding B-5  Voorbeeld van het scherm Setup Status

6. Als het scherm Complete wordt weergegeven, selecteert u Voltooien om de installatiewizard 
te sluiten (Afbeelding B-6).

Afbeelding B-6  Voorbeeld van het scherm Complete

Er wordt een ShopStream Connect-snelkoppelingspictogram aan uw bureaublad toegevoegd 
(Afbeelding B-7). Dubbelklik op het pictogram om de ShopStream Connect-software te 
starten.

Afbeelding B-7  Voorbeeld van het ShopStream Connect-bureaubladpictogram
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B.4   Service-updates downloaden
Met de ShopStream Connect-software kunt u service-updates direct naar uw draagbare, 
diagnostische tools downloaden en updates op de software zelf downloaden. De volgende 
pagina's bevatten een korte beschrijving van de installatie van een service-update op een 
draagbare tool. De gebruikershandleiding van de ShopStream Connect bevat gedetailleerde 
procedures voor het bijwerken van de ShopStream Connect-software, het verbinden van 
draagbare diagnostische tools met de pc en andere acties. De gebruikershandleiding van de 
ShopStream Connect is beschikbaar via de knop Help op de werkbalk van ShopStream Connect 
(Afbeelding B-8).

Afbeelding B-8  Voorbeeld van het menu Help van ShopStream Connect

B.4.1  Voordat u begint

Zorg er, voordat u een service-update downloadt, voor dat u de volgende zaken bij de hand hebt:

• Een pc met ShopStream Connect-software en een internetverbinding

• Een USB-kabel

B.4.2  Een service-update installeren

Als u de benodigde zaken bij de hand hebt, gebruikt u de onderstaande procedure om een update 
te installeren.

z Een service-update installeren:

1. Sluit de USB-kabel aan tussen de poort boven op de MICROSCAN en een USB-poort op 
de pc.

De MICROSCAN wordt automatisch aangezet. De voeding komt van de USB-verbinding. 
Het servicemenu wordt weergegeven.

Het venster voor verwijderbare schijven kan automatisch worden geopend op de pc 
(Afbeelding B-9). Selecteer in dat geval Annuleren om het venster te sluiten.
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Afbeelding B-9  Voorbeeld van het venster voor verwijderbare schijven

2. Dubbelklik op het bureaubladpictogram om ShopStream Connect te starten (Afbeelding B-7).

3. Als ShopStream Connect is geopend, selecteert u Tools > Update Software > Scanner op de 
menubalk (Afbeelding B-10).

Afbeelding B-10  Voorbeeld van menu Update Software

Als er verbinding is met de Snap-on-webserver, wordt een bevestigingsbericht weergegeven 
voor het controleren op updates (Afbeelding B-11).

Afbeelding B-11  Voorbeeld van het scherm voor het controleren op updates

4. Selecteer Volgende om door te gaan. Er wordt gecontroleerd of er een update beschikbaar is:

a. Als er geen updates beschikbaar zijn, wordt een scherm weergegeven dat lijkt op 
Afbeelding B-12. Selecteer Voltooien om de Update Manager te sluiten en ga door naar 
stap 7.

MICROSCAN™

MICROSCAN(TM)
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Afbeelding B-12  Voorbeeld van het scherm dat wordt weergegeven als er geen updates beschikbaar zijn

b. Als er een update beschikbaar is, wordt een scherm weergegeven dat lijkt op 
Afbeelding B-13. Selecteer Download om het updateproces te starten en ga door 
naar stap 6.

Afbeelding B-13  Voorbeeld van het scherm dat wordt weergegeven als er een update beschikbaar is

NOOT:
i Elke service-update is uniek. De tijdsduur varieert en er kunnen enkele extra stappen nodig zijn. 

Volg eventuele instructies op het scherm om het proces te voltooien.

5. Als het bericht wordt weergegeven dat het proces is voltooid, selecteert u Voltooien om de 
Update Manager te sluiten.

De update is nu gedownload, maar nog niet geïnstalleerd.

6. Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien.

Als het hoofdmenu wordt weergegeven, is de installatie voltooid en is de MICROSCAN 
gereed voor gebruik.

MICROSCAN(TM)

MICROSCAN(TM)

MICROSCAN 10.2 Service release 2. Please reboot MICROSCAN after update is complete.
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Appendix C SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST

VÓÓR INSTALLATIE VAN HET SOFTWAREPAKKET DIENT U DE ONDERSTAANDE ALGEMENE VOORWAARDEN

ZORGVULDIG DOOR TE LEZEN. DIT SOFTWAREPAKKET MAG UITSLUITEND WORDEN GEÏNSTALLEERD DOOR
DEGENE DIE DE SOFTWARE HEEFT VERWORVEN, OF DOOR IEMAND DIE IS GEMACHTIGD DOOR DE
(RECHTS)PERSOON DIE DE SOFTWARE HEEFT VERWORVEN OM DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN VOOR EN
NAMENS DEZE (RECHTS)PERSOON TE AANVAARDEN. "U" EN "UW" VERWIJZEN NAAR DE (RECHTS)PERSOON DIE
DIT PRODUCT HEEFT VERWORVEN. DOOR DIT SOFTWAREPAKKET TE INSTALLEREN, GEEFT U AAN DAT
U AKKOORD GAAT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE ALGEMENE
VOORWAARDEN, DIENT U HET ONGEÏNSTALLEERDE SOFTWAREPAKKET ONVERWIJLD TERUG TE BRENGEN NAAR
DE PLAATS WAAR U DIT HEBT AANGESCHAFT.

LICENTIE. Zodra u akkoord bent gegaan met de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst (de "Overeenkomst"), verleent
Snap-on Incorporated ("Snap-on") overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst, een niet-exclusieve, niet-
overdraagbare (behalve in de hieronder genoemde uitzonderingen), persoonlijke licentie voor het gebruik van de Software aan
de (rechts)persoon die de Softwareproducten ("Software") oorspronkelijk heeft verworven ("Licentie"). De Software in dit pakket
is een merkproduct van Snap-on, en is auteursrechtelijk beschermd; tevens is op het product de overige wet- en regelgeving
betreffende intellectuele eigendom van toepassing. Alle (eigendoms)rechten met betrekking tot de Software blijven
voorbehouden aan Snap-on; de Software wordt u in licentie gegeven en niet aan u verkocht. Alle niet uitdrukkelijk aan
u verleende rechten blijven voorbehouden aan Snap-on.

TOEGESTAAN GEBRUIK. HET IS TOEGESTAAN: (i) de Software te installeren op één automatische diagnostische computer
mits u de originele Software uitsluitend bewaart voor backup- of archiveringsdoeleinden, (ii) de Software over te dragen aan een
andere partij indien de andere partij de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst aanvaardt, u geen kopieën van de
Software behoudt, en alle Software overdraagt aan deze partij. 

ONGEOORLOOFD GEBRUIK. Behoudens voor zover toegestaan uit hoofde van dwingende bepalingen van nationaal
(auteurs)recht, IS HET NIET TOEGESTAAN: (i) de Software ten behoeve van backup- of archiveringsdoeleinden te kopiëren in
een afgedrukt of voor de computer leesbaar formaat; (ii) de broncode van de Software te onderwerpen aan wijzigingen,
combinaties, vertalingen, decompilatie, reverse-engineering, disassemblage, decodering of andere pogingen om de broncode te
veranderen of te achterhalen; (iii) de Software op meer dan een computer tegelijkertijd te gebruiken; (iv) de onderdelen van de
Software te scheiden ten behoeve van het gebruik op verschillende computers; (v) de Software over te dragen, te cederen, te
verhuren, te leasen, te verkopen of anderszins op tijdelijke dan wel permanente basis van de hand te doen, behalve in de in de
onderhavige Overeenkomst opgenomen gevallen; (vi) de Software te gebruiken voor een outsourcing-, timesharing- of
servicebureau-constructie; (vii) de Software te verstrekken, te onthullen, bekend te maken of beschikbaar te maken ten behoeve
van, of het gebruik van de Software toe te staan aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door Snap-on. Het
is niet toegestaan mededelingen aangaande eigendomsrechten te verwijderen, en u dient dergelijke mededelingen op eventuele
toegestane kopieën van de Software te vermelden.

LOOPTIJD. De Licentie is van kracht totdat de Overeenkomst wordt beëindigd. U kunt de Overeenkomst te allen tijde beëindigen
door de Software te vernietigen. De Licentie wordt tevens automatisch zonder kennisgeving door Snap-on beëindigd indien u de
bepalingen van deze Overeenkomst niet nakomt. U gaat ermee akkoord dat u bij een dergelijke beëindiging de Software zult
vernietigen en op verzoek van Snap-on schriftelijk zult bevestigen dat u de Software hebt vernietigd.

BEPERKTE GARANTIE. Snap-on garandeert voor een periode van zestig (60) dagen vanaf de datum van levering, zoals door
u gestaafd door middel van een kopie van uw aankoopbon, dat de Software bij normaal gebruik goeddeels functioneert volgens
de technische specificaties in de documentatie. DEZE BEPERKTE GARANTIE TREEDT IN DE PLAATS VAN ALLE
(EVENTUELE) ANDERE UITDRUKKELIJKE GARANTIES, DIE HIERONDER ALLEMAAL WORDEN AFGEWEZEN. DEZE
BEPERKTE GARANTIE IS DE ENIGE UITDRUKKELIJKE GARANTIE DIE U WORDT GEBODEN, EN DEZE GARANTIE KAN
NIET WORDEN OVERGEDRAGEN OF GECEDEERD. 

AFWIJZING VAN GARANTIES. MET UITZONDERING VAN HET BEPAALDE BIJ DE BOVENSTAANDE BEPERKTE
GARANTIE EN IN ZOVERRE TOEGESTAAN UIT HOOFDE VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDT DEZE
SOFTWARE GELEVERD IN DE TOESTAND WAARIN DEZE ZICH BEVINDT ("AS IS"), MET INBEGRIP VAN ALLE FOUTEN
EN ZONDER GARANTIE, UITDRUKKELIJK DAN WEL IMPLICIET OF WETTELIJK VERPLICHT, MET INBEGRIP VAN MAAR
NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD
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DOEL, OF HET ONTBREKEN VAN VIRUSSEN, ALSMEDE DE AFWEZIGHEID VAN NALATIGHEID OF HET GEBREK AAN
PROFESSIONELE INSPANNINGEN, EN ALLE OVERIGE GARANTIES WORDEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK AFGEWEZEN.

SNAP-ON EN HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN BIEDEN GEEN GARANTIES EN DOEN GEEN UITSPRAKEN AANGAANDE
HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF HET DOCUMENTATIEMATERIAAL IN DE
ZIN VAN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, ACTUALITEIT, OF OMTRENT DE VRAAG OF DE
SOFTWARE VOLDOET AAN UW EISEN. DE SOFTWARE BEVAT BOVENDIEN GEEN EIGENDOMSGARANTIE OF
VERKLARING VAN NIET-INBREUK. GEEN ENKELE VORM VAN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF
MONDELING OF SCHRIFTELIJK ADVIES DIE/DAT SNAP-ON OF HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN OF HUN RESPECTIEVE
AGENTEN, DISTRIBUTEURS, HANDELAREN EN WERKNEMERS VERSTREKKEN, BIEDT ENIGE GARANTIE OF
VERRUIMT OP ENIGE WIJZE DE WERKINGSSFEER VAN DEZE GARANTIE, EN U KUNT ZICH NIET BEROEPEN OP
DERGELIJKE INFORMATIE OF DERGELIJK ADVIES. SNAP-ON GARANDEERT NIET DAT DE SOFTWARE VRIJ VAN
FOUTEN IS OF DAT DE WERKING NIET ZAL WORDEN ONDERBROKEN; EVENMIN BIEDT SNAP-ON GARANTIES OF
DOET ZIJ UITSPRAKEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE OUTPUT VAN DE SOFTWARE IN DE ZIN VAN
JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, PUNCTUALITEIT, SEQUENTIE, BETROUWBAARHEID OF
ANDERSZINS, OF TEN AANZIEN VAN DE VRAAG OF DE SOFTWARE VOLDOET AAN UW EISEN. IN BEPAALDE
RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOEGESTAAN; HET IS DUS MOGELIJK DAT
DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN NIET VAN TOEPASSING ZIJN OP U IN HET GEVAL EEN DERGELIJKE UITSLUITING
UIT HOOFDE VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING NIET IS TOEGESTAAN. DE BEPERKTE GARANTIE VERLEENT
U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN; U KUNT TEVENS OVERIGE WETTELIJKE RECHTEN HEBBEN, DIE PER
RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN.

UW EXCLUSIEVE RECHTSMIDDELEN. Indien gedurende de garantieperiode van zestig (60) dagen de Software niet voldoet
aan de hierboven beschreven beperkte garantie, zal Snap-on, mits u Snap-on binnen een dergelijke garantieperiode van zestig
(60) dagen in kennis stelt, naar eigen goeddunken: (i) de voor de Software betaalde prijs (indien van toepassing) terugbetalen,
of (ii) de Software die niet aan de beperkte garantie voldoet en die voor uw rekening vergezeld van de aankoopbon aan Snap-on
dient te worden geretourneerd, kosteloos repareren of vervangen. HET IN HET BOVENSTAANDE BEPAALDE IS SNAP-ON'S
ENIGE AANSPRAKELIJKHEID EN UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL MET BETREKKING TOT NIET-
NAKOMING VAN DE BEPERKTE GARANTIE. Indien het niet-functioneren van de Software het gevolg is van een ongeval,
verkeerd gebruik of een verkeerde toepassing is Snap-on daar op geen enkele wijze voor verantwoordelijk. Op eventuele
vervangende Software is het resterende deel van de oorspronkelijke garantieperiode van zestig (60) dagen van toepassing.

UITSLUITING VAN (BIJKOMENDE) GEVOLGSCHADE EN BEPAALDE ANDERE VORMEN VAN SCHADE. IN ZOVERRE
TOEGESTAAN UIT HOOFDE VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IS NOCH SNAP-ON NOCH EEN ANDERE PARTIJ DIE
BETROKKEN IS BIJ HET ONTWERP, DE PRODUCTIE OF DE LEVERING VAN DE SOFTWARE, MET INBEGRIP VAN MAAR
NIET BEPERKT TOT GELIEERDE BEDRIJVEN, DISTRIBUTEURS OF HANDELAREN VAN SNAP-ON, JEGENS
U AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORM VAN INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, BIJ WIJZE VAN BOETE
OPGELEGDE SCHADEVERGOEDING, BIJZONDERE SCHADE, BIJKOMENDE GEVOLGSCHADE OF BIJ WIJZE VAN
STRAF OPGELEGDE SCHADEVERGOEDING (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE ALS GEVOLG
VAN BEDRIJFSSCHADE OF PERSOONLIJKE WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFS- OF
PERSOONLIJKE OF VERTROUWELIJKE INFORMATIE, OF ENIGE ANDERE FINANCIËLE SCHADE, SCHADE DOOR
VERLIES VAN VERTROUWELIJKE GEGEVENS, OF SCHADE ALS GEVOLG VAN NIET-NAKOMING VAN
VERPLICHTINGEN, MET INBEGRIP VAN DE PLICHT TOT EERLIJKHEID EN BILLIJKHEID, OF DE PLICHT OM ZAKELIJK
REDELIJKE ZORGVULDIGHEID TE BETRACHTEN OF SCHADE ALS GEVOLG VAN NALATIGHEID) DIE VOORTVLOEIT UIT
OF ANDERSZINS VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DERGELIJKE
SOFTWARE, ZELFS INDIEN SNAP-ON ERVAN OP DE HOOGTE IS DAT MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE
BESTAAT. IN GEEN ENKEL GEVAL IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN SNAP-ON OF HAAR GELIEERDE
BEDRIJVEN AANGAANDE SCHADE, VERLIEZEN EN VORDERINGEN, ONGEACHT OF DEZE GEBASEERD IS OP EEN
OVEREENKOMST, EEN ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID) OF
RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, HOGER DAN HET VOOR DE SOFTWARE BETAALDE BEDRAG.
SOMMIGE STATEN/RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN (BIJKOMENDE) GEVOLGSCHADE
NIET TOE; DIT HOUDT IN DAT HET MOGELIJK IS DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING NIET OP U VAN
TOEPASSING IS.
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BELASTINGEN EN KOSTEN. U bent verantwoordelijk voor alle toepasselijke nationale of lokale belastingen en heffingen die nu
of in de toekomst worden geheven, met uitzondering van belastingen die verband houden met de winst van Snap-on.

REGEL- EN WETGEVING AANGAANDE EXPORT. Op deze Overeenkomst zijn alle beperkingen van toepassing die gelden
voor de export van de Software vanuit de Verenigde Staten van Amerika of het land waar u bent gevestigd. U dient alle
toepasselijke exportregel- en -wetgeving van de Verenigde Staten en enig ander land na te leven, en u mag de Software of
andere technische gegevens die u hebt ontvangen van Snap-on, of een onderdeel hiervan, uitsluitend overeenkomstig de
toepasselijke wetgeving exporteren. 

TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER. Deze Overeenkomst wordt beheerst door het recht van de State of
Wisconsin (uitgezonderd de rechtskeuze). U STEMT IN MET DE EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID VAN DE FEDERALE
RECHTBANK IN MILWAUKEE COUNTY, WISCONSIN, TENZIJ ER GEEN FEDERALE RECHTSMACHT BESTAAT; IN DAT
GEVAL STEMT U IN MET DE EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID VAN EEN STAATSRECHTBANK IN MILWAUKEE COUNTY,
WISCONSIN. U DOET AFSTAND VAN ALLE EXCEPTIES MET BETREKKING TOT PERSOONLIJKE JURISDICTIE EN
FORUM NON-CONVENIENS. DE PARTIJEN KOMEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK OVEREEN DAT DEZE OVEREENKOMST
NIET WORDT BEHEERST DOOR HET WEENS KOOPVERDRAG. 

ALGEMEEN. U gaat ermee akkoord dat deze Overeenkomst de volledige en uitsluitende Overeenkomst is tussen u en Snap-on,
en in de plaats treedt van voorstellen, eerdere mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomsten, en overige communicatie
tussen u en Snap-on aangaande het onderwerp van de onderhavige Overeenkomst. Indien de bevoegde rechter om enige reden
oordeelt dat een van de bepalingen van deze Overeenkomst niet afdwingbaar is, zal deze bepaling binnen de maximaal
toelaatbare grenzen worden afgedwongen, zodat recht wordt gedaan aan de bedoeling van partijen; de rest van deze
Overeenkomst blijft alsdan onverminderd van kracht. Indien een der partijen nalaat om van de wederpartij strikte naleving van
een bepaling van deze Overeenkomst te eisen, betekent dit niet dat er afstand wordt gedaan van een dergelijke bepaling; tevens
blijft de partij volledig gerechtigd om in de toekomst strikte naleving van de bepaling te eisen. Deze Overeenkomst kan uitsluitend
worden gewijzigd op basis van een uitdrukkelijke schriftelijke wijziging die door een gemachtigde van beide partijen is
ondertekend.

U VERKLAART DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN BEGREPEN, EN DAT U AKKOORD GAAT MET DE
BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST.
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Appendix D Productgarantie
Garantie – diagnostische producten voor professioneel gebruik
Snap-on Logistics Company of haar rechtverkrijgenden ("Snap-on") bieden de volgende garantie aan klanten die het product 
via een geautoriseerd Snap-on-distributiekanaal hebben aangeschaft voor professioneel gebruik ("Koper").

Behalve voor zover hier anderszins gesteld, biedt Snap-on gedurende twaalf (12) maanden vanaf de oorspronkelijke 
aanschafdatum garantie op gebreken in de uitvoering en de materialen van het product waardoor het niet kan worden gebruikt. 
Op verbruiksartikelen wordt op het moment van verkoop garantie geboden op gebreken in de uitvoering en de materialen 
waardoor ze niet kunnen worden gebruikt. Verbruiksartikelen zijn goederen waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat 
ze opraken of beschadigd raken tijdens het gebruik, inclusief maar niet beperkt tot kabels, sensoren en batterijen. Deze garantie 
wordt alleen geboden aan de oorspronkelijke Koper en kan niet worden overgedragen of toebedeeld. In het geval dat Koper geen 
doorlopende betalingen voor het product doet, in overeenstemming met het aankoopcontract van het product, is deze garantie 
niet langer van kracht.

 In het geval dat het product tijdens de garantieperiode niet naar wens werkt als gevolg van een gebrek in de uitvoering of de 
materialen, staat het Snap-on vrij het product te repareren of te vervangen of voor restitutie zorg te dragen door Koper een bedrag 
terug te betalen of te crediteren dat gelijk is aan de aanschafprijs van het product. De keuze voor reparatie, vervanging of 
restitutie is geheel aan Snap-on en komt ten laste aan Snap-on. Dit vormt de enige verhaalsmogelijkheid van Koper, en vervangt 
alle overige rechten en verhaalsmogelijkheden. Koper claimt garantie door contact op te nemen met Snap-on of een Snap-on-
vertegenwoordiger of -dealer. Bij alle garantieclaims moet een aankoopbewijs worden overlegd. Door over te gaan tot reparatie 
of vervanging van het product ziet Snap-on niet af van de claim dat het product is onderworpen aan abnormaal gebruik.

Snap-on verschaft GEEN garantie op (i) herkalibratie; of (ii) een product dat is onderworpen aan "abnormaal gebruik". 
"Abnormaal gebruik" omvat verkeerd gebruik, ongeval, wijziging, aanpassing, onredelijk of ongeschikt gebruik, misbruik, 
verwaarlozing, gebrek aan onderhoud, gebruik in productgerelateerde service of gebruik nadat het product aanzienlijk versleten 
is geraakt. Deze garantie dekt GEEN schade aan of onbruikbaarheid of verkeerde werking van het product die wordt veroorzaakt 
door, voortvloeit uit of te wijten is aan (1) installatie of onderhoud; (2) verkeerde installatie van software; (3) vuur, water, wind, 
blikseminslag of andere natuurlijke oorzaken; (4) schade die wordt veroorzaakt door ongunstige omgevingscondities, inclusief 
maar niet beperkt tot extreme temperaturen, vochtigheid, roestende elementen, stof of andere luchtvervuiling, 
radiofrequentiestoring, stroomstoring, voedingsvoltages boven de specificaties van het product, ongebruikelijke fysieke, 
elektrische of elektromagnetische stress en/of enige andere conditie buiten de omgevingsspecificaties van Snap-on; (5) gebruik 
van het product in combinatie of samenhang met andere producten, toebehoren, benodigdheden of verbruiksartikelen die niet 
zijn gefabriceerd of gedistribueerd door Snap-on; of (6) het niet voldoen aan van toepassing zijnde nationale of lokale regelingen, 
vereisten of specificaties met betrekking tot emissieanalyse en gerelateerde benodigdheden of verbruiksartikelen. Onderdelen 
en arbeid die vereist zijn om uw product te onderhouden en eventuele vervangende onderdelen die noodzakelijk zijn vanwege 
normale slijtage, vallen niet onder deze schriftelijke garantie en zijn de verantwoordelijkheid van Koper.

DE VOORNOEMDE GARANTIE DIENT TER VERVANGING EN UITSLUITING VAN ALLE OVERIGE HIER NIET EXPLICIET 
GENOEMDE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET DOOR DE WERKING VAN DE WET OF ANDERSZINS, INCLUSIEF 
MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID 
VOOR EEN BEPAALD DOEL EN BESCHRIJFT DE ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID ONDER 
CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS. SNAP-ON VERLEENT AAN 
GEEN ENKELE PERSOON OF ENTITEIT TOESTEMMING ENIGE GARANTIE, AANSPRAKELIJKHEID OF VERPLICHTING 
TE FORMULEREN IN VERBAND MET HAAR PRODUCTEN.

Snap-on en aan Snap-on gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor enige incidentele of gevolgschade, 
-kosten of -verliezen bij Koper of anderen, direct of indirect voortkomend uit de verkoop, het hanteren of het gebruik van 
de producten, of uit enige andere oorzaak met betrekking tot de producten of deze garantie, ongeacht of een dergelijke 
claim is gebaseerd op contractbreuk, inbreuk op de garantie, strikte aansprakelijkheid door onrechtmatige daad, 
nalatigheid of enige andere juridische theorie (inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, opbrengst, verwachte 
verkopen, bedrijfskansen, goodwill of onderbreking van de bedrijfsvoering of overige verwonding of schade).
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Productgarantie Garantie – diagnostische producten voor professioneel gebruik
Voor zover toegestaan door het van toepassing zijnde recht, vallen deze garantie en alle daaruit voortvloeiende rechten en 
verplichtingen, inclusief zaken met betrekking tot constructie, geldigheid en werking, onder het materieel recht van de staat 
Wisconsin, Verenigde Staten, maar zonder de principes toe te passen van daarin bestaande wetsconflicten.

Snap-on Diagnostics Warranty Information Center
420 Barclay Blvd.
Lincolnshire, IL. 60069

Telefoon: (847) 478-0700
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