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Handelsmerken 

Autel®, MaxiSysTM, MaxiDAS®, MaxiScan®, MaxiTPMS®, MaxiVideoTM, 

MaxiRecorderTMen MaxiCheckTM zijn handelsmerken van Autel Intelligent Technology 
Co., Ltd, geregistreerd in China, de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere 
merken zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve 

houders. 

Auteursrechten informatie 

Niets uit deze uitgave mag, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autel, 
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of 
verzonden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 

fotokopieën, opnamen of anderszins. 

Disclaimer van garanties en beperking van verplicht ingen 

Alle informatie, specificaties en afbeeldingen in deze handleiding zijn gebaseerd op de 
meest recente informatie op het moment van drukken. Autel behoudt zich het recht 
voor om wijzigingen aan te brengen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving. 

Ondanks dat de informatie van deze handleiding zorgvuldig is gecontroleerd op 
nauwkeurigheid, wordt geen garantie gegeven voor de volledigheid en juistheid van de 
inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot de product specificaties, functies en 

illustraties. 

Autel is niet aansprakelijk voor enige directe schade of voor enige bijzondere, 
incidentele of indirecte schade of voor enige economische gevolgschade (inclusief 

winstderving). 

BELANGRIJK: Lees voordat u deze eenheid in gebruik neemt deze handleiding 

zorgvuldig door, en besteed extra aandacht aan de veiligheidsvoorschriften en 
waarschuwingen. 

Voor service en ondersteuning: 

pro.auteltech.com 
www.auteltech.com 

1-855-288-3587/1-855-AUTELUS (Noord Amerika) 

0086-755-86147779 (China) 
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Support@auteltech.com 

Raadpleeg voor technische ondersteuning in alle andere markten alstublieft uw lokale 

dealer. 

autel@carsoftbenelux.com

Carsoft Benelux

Begijnhofweg 2

6037 RJ Kelpen-Oler 

tel 0031 495654068

mobiel 0031 614360919
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Veiligheidsinformatie 
Voor uw eigen veiligheid en die van anderen, en om schade aan het apparaat en 
voertuigen waarop het wordt gebruikt te voorkomen, is het belangrijk dat de 
veiligheidsvoorschriften, die gepresenteerd worden in deze handleiding, worden 
gelezen en begrepen door alle personen die gebruik maken, of in contact komen met 
het apparaat. 

Er zijn verschillende procedures, technieken, gereedschappen en onderdelen voor het 
onderhoud van voertuigen, alsook in de vaardigheden van de persoon die het werk 
uitvoert. Vanwege het grote aantal testen toepassingen en variaties in de producten die 
getest kunnen worden met deze  apparatuur, kunnen we onmogelijk anticiperen of 
advies of veiligheidsberichten verstrekken om alle omstandigheden te  dekken. het is 
de verantwoordelijkheid van de autotechnicus om kennis te hebben van het systeem 
dat wordt getest. Het is cruciaal de juiste service methoden en testprocedures te 
gebruiken. Het is essentieel om testen uit te voeren op een passende en aanvaardbare 
manier die uw veiligheid, de veiligheid van anderen in het werkgebied, het apparaat dat 
wordt gebruikt, of het voertuig dat wordt getest niet in gevaar brengt. 

Raadpleeg, voordat u het apparaat, in gebruik neemt, altijd de veiligheidsberichten en 
toepasselijke testprocedures van de fabrikant van het voertuig of de apparatuuir die 
getest wordt en volg deze op. Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze 
handleiding. Lees, begrijp en volg alle veiligheidsberichten en instructies in deze 
handleiding. 

Veiligheidsberichten 

Veiligheidsberichten worden verstrekt om te helpen persoonlijk letsel en schade aan 
apparaten te voorkomen. Alle veiligheidsberichten worden geïntroduceerd door een 
signaalwoord dat het gevaar niveau vermeldt. 

GEVAAR:  Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan 
leiden tot de dood of ernstig letsel van de gebruiker of omstanders. 

WAARSCHUWING:  Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, indien niet 
vermeden, kan leiden tot de dood of ernstig letsel van de gebruiker of 

omstanders. 

Veiligheid instructies 

De veiligheidsberichten hierin dekken situaties waar Autel zich bewust van is. Autel kan 
niet alle mogelijke gevaren kennen, evalueren of u daarover adviseren. U moet er 
zeker van zijn dat alle condities of service procedures die u ondervindt niet uw 
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persoonlijke veiligheid in gevaaar brengt. 

GEVAAR: Houd het service gebied GOED GEVENTILEERD wanneer de motor 
loopt of bevestig een uitlaatgasverwijderingssysteem aan het uitlaatsysteem. 
Motoren produceren koolmonoxide, een geurloos, giftig gas dat tragere 
reactietijd veroorzaakt en kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood. 

Zet het volume niet te luid als u een hoofdtelefoon gebruikt 
Luisteren naar een dergelijk hoog volume dat het oor voor langere tijd te veel 
stimuleert kan leiden tot gehoorverlies. 

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN: 

� Voer automotive testing altijd uit in een veilgie omgeving. 

� Draag een veiligheidsbril die voldoet aan de ANSI normen. 

� Houd kleding, haar, handen, gereedschappen, test hulpmiddelen, etc. uit 
de buurt van alle bewegende of hete motoronderdelen. 

� Laat de motor draaien in een goed geventileerde werkomgeving, 
uitlaatgassen zijn giftig. 

� Zet de versnelling in de P stand (bij een automaat) of neutraal 
(handgeschakelde versnellingsbak) en zorg ervoor dat de handrem is 
aangetrokken. 

� Plaats blokken voor de aangedreven wielen en laat het voertuig nooit 
onbeheerd achter tijdens het testen. 

� Wees uiterst voorzichtig bij het werken aan de bobine, verdeler, 
bougiekabels en bougies. Deze onderdelen creëren een gevaarlijk hoog 
voltage als de motor loopt. 

� Houd een brandblusser in de buurt die geschikt is voor benzine, 
chemische en elektrische branden. 

� Koppel of ontkoppel de testapparatuur niet terwijl het contact aanstaat of 
als de motor draait. 

� Houd de testapparatuur droog, schoon, vrij van olie, water of vet. Gebruik 
een mild schoonmaakmiddel op een schone doek om de buitenkant van 
de apparatuur schoon te maken indien nodig. 

� Bestuur het voertuig en bedien de testapparatuur niet op hetzelfde 
moment. Elke afleiding kan een ongeluk veroorzaken. 

� Raadpleeg de service handleiding voor het voertuig dat wordt 
onderhouden en houd u aan alle diagnostische procedures en 
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voorzorgsmaatregelen. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot persoonlijk 
letsel of schade aan de testapparatuur. 

� Om schade aan de testapparatuur of het genereren van valse gegevens 
et voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de accu volledig is opgeladen en 
de verbinding met de voertuig DLC schoon en veilig is. 

� Plaats de testapparatuur niet op de verdeler van het voertuig. Sterke 
elektromagnetische storing kan de apparatuur beschadigen. 
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Chapter 1  Gebruik van deze handleiding 
Deze handleiding bevat apparaat gebruiksinstructies. 

Sommige getoonde afbeeldingen in deze handleiding kunnen modules en optionele 
apparatuur bevatten dat niet is inbegrepen in uw systeem. Neem contact op met uw 
dealer voor beschikbaarheid van andere modules en optionele hulpmiddelen of 
accessoires. 

1.1 Conventies 
De volgende conventies zijn gebruikt. 

1.1.1 Vette tekst 

Vet gedrukte letters worden gebruikt om selecteerbare items te markeren, 
zoals knoppen en menu opties. 

Voorbeeld: 

� Druk op OK. 

1.1.2 Terminologie 

De term “selecteer” betekent een knop of menu item markeren en erop 
drukken om de selectie te bevestigen. 

1.1.3 Notities en belangrijke berichten 

De volgende berichten worden gebruikt. 

Opmerkingen 

Een OPMERKING verstrekte nuttige informatie zoals extra uitleg, tips en 
commentaar. 

Belangrijk 

BELANGRIJK  geeft een situatie aan welke, indien niet vermeden, kan leiden 
tot schade aan het test apparaat of het voertuig. 

1.1.4 Hyperlinks 

Hyperlinks, of links, die u verwijzen naar andere gerelateerde artikelen, 
procedures, en afbeeldingen zijn beschikbare in elektronische documenten. 
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Blauw gekleurde tekst geeft een selecteerbare hyperlink aan. 

1.1.5 Procedures 

Een pijl geeft een procedure aan. 

Voorbeeld: 

� Om de camera te gebruiken:

1 Drukt u op de Camera knop. Het camera scherm opent.

2 Focus op het beeld om te worden vastgelegd in de zoeker.

3 Druk op de blauwe cirkel. De zoeker toont nu het vastgelegde beeld
en slaat automatisch de genomen foto op. 
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Chapter 2  Algemene introductie 
De MaxiSys MiniTM is een evolutionair slim draadloos diagnostisch apparaat ontworpen 
voor klanten die op zoek zijn naar een hulpmiddel met ultra mobiliteit en een modern 
ontwerp dat nog steeds ultieme prestaties levert. Met de krachtige A9 quad-core 
1.40GHz processor, een 8.0 inch LED capacitieve touchscreen en lange-afstand 
draadloze communicatie, op basis van het multitasking mobiele besturingssysteem en 
gecombineerd met de best mogelijke dekking van OE niveau diagnostiek, is de 
MaxiSys Mini de ideale oplossing om uw reparatiewerkzaamheden slim en eenvoudig 
te beheren met een grotere mobiliteit. 

Er zijn twee hoofdcomponenten op het MaxiSys systeem: 

� MaxiSys Display Tablet -- de centrale processor en monitor voor het systeem 

� Vehicle Communication Interface (VCI) -- het apparaat voor toegang tot voertuig 
gegevens 

Deze handleiding beschrijft de constructie en werking van deze apparaten en hoe zij 
samen werken om diagnostische oplossingen te verstrekken. 

2.1 MaxiSys Display Tablet  

2.1.1 Functie beschrijving 

Figuur 2-1 MaxiSys Tablet vooraanzicht 

1. 8.0” LED capacitief touchscreen 

2. Omgevingslicht sensor – detecteert omgevingslicht 

3. Microfoon 
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Figuur 2-2  MaxiSys Tablet achteraanzicht 

1. Camera flitser 

2. Camera lens 

3. Mini SD (veilige digitale) kaart sleuf - optionele module 

Figuur 2-3 MaxiSys Tablet rechter zijde 

1. Audio luidspreker 

2. HDMI (high-definition multimedia interface) poort 

3. DC voeding ingangspoort 
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Figuur 2-4 MaxiSys Tablet bovenaanzicht 

1. Vergrendel/Power knop – schakelt het MaxiSys hulpmiddel aan en uit
met een lange druk op de knop, of vergrendelt het scherm met een korte
druk op de knop

2. Volumeknop

3. USB poort

4. Mini USB OTG poort

5. Hoofdtelefoon aansluiting

2.1.2 Stroombronnen 

De MaxiSys Display Tablet kan voeding ontvangen van de volgende bronnen: 

� Interne accu 

� AC/DC voeding 

� Voertuig voeding 

Interne accu 

De display tablet kan worden gevoed met de interne oplaadbare accu, welke, 
als volledig opgeladen, voldoende voeding kan verstrekken voor ongeveer 6 
uur continu werking. 

AC/DC voeding 

De display tablet kan worden gevoed vanaf een stopcontact met behulp van 
de AC/DC voedingsadapter. De AC/DC voeding laadt ook de interne accu op. 

Voertuig voeding 

De display tablet kan worden gevoed vanaf de sigarettenaansteker of andere 
geschikte voedingspoort op het test voertuig via een directe kabelverbinding. 
De voertuig voedingskabel sluit aan op de DC voedingspoort aan de 
bovenzijde van de display eenheid. 
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2.1.3 Technische specificaties 

Artikel Omschrijving 

Besturingssysteem AndroidTM 4.0, Ice Cream Sandwich 

Processor Samsung Exynos Quad-Core Processor 1.4GHz 

Geheugen 2GB RAM & 32GB ingebouwd geheugen 

Display  8.0 inch LED capacitief touchscreen met 
1024x768P resolutie 

Connectiviteit  � Wi-Fi (802.11 a/b/g/n) 
� USB: 2.0 
� Bluetooth v.2.1 + EDR 

Camera (achter)  Naar achter gerichte, 5.0 megapixel, AF met flitser 

Sensoren  Zwaartekracht accelerometer, omgevingslicht 
sensor (ALS) 

Audio ingang/uitgang  � Microfoon 
� Dual luidsprekers 
� 4-Band 3.5 mm stereo/standaard headset

aansluiting

Voeding en batterij  � 5000 mAh 3.7 V lithium-polymeer batterij 
� Opladen via 12 V AC/DC voeding 

Ingangsspanning  12 V (9-24 V) 

Stroom verbruik  3.9 W 

Operationele 
temperatuur  

-10 tot 55°C (14 tot 131°F)

Opslag temperatuur  -20 tot 70°C (-4 tot 158°F)

Behuizing  Sterke kunststof behuizing met beschermende 
rubber rand 

Afmetingen ( B x H x D ) 221 mm (8.7”) x 160 mm (6.3”) x 20 mm (0.78”) 

Gewicht  NG: 0.67 kg (1.48 lb), BG: 8.534 kg (18.81 lb) 
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Artikel Omschrijving 
Protocollen  ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K/L lins, 

Flits code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, 
CAN ISO 11898, Hoge snelheid, Gemiddelde 
snelheid, Lage snelheid en Enkele kabel CAN, GM 
UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H 
Protocol, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, 
Fout-tolerante CAN 
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2.2 VCI – Bluetooth Diagnose-interface 

2.2.1 Functie beschrijving 

Figuur 2-5 Bluetooth Diagnose-interface 

1. Voertuig gegevensverbindingof (DB15-pin)

2. Power LED - brandt continu groen wanneer aangeschakeld

3. Voertuig LED - knippert groen wanneer het communiceert met het
netwerk vanhet voertuig

4. Fout LED - brandt continu rood wanneer zich een ernstige
hardwarestoring voordoet; also knippert rood bij het uitvoeren van een
software/firmware update

5. Bluetooth LED - brandt solid groen wanneer het verbonden is met de
MaxiSys display tablet via Bluetooth communicatie

6. USB LED – brandt continu groen wanneer het apparaat correct is
verbonden en communiceert met de MaxiSys display tablet via de USB
kabel

7. USB poort

Communicatie 

het Bluetooth Diagnose-interface ondersteund zowel Bluetooth als USB 
communicatie. Het kan voertuig gegevens doorgeven aan de MaxiSys Display 
Tablet met of zonder een fysieke verbinding Het werk bereik van de zender via 
Bluetooth communicatie is ongeveer 755 voet (ongeveer 230 m). Een verloren 
signaal, als gevolg van het verplaatsen buiten het bereik, herstelt zichzelf 
automatisch wanneer het scherm dichter bij de VCI eenheid wordt gebracht.
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2.2.2 Technische specificaties 

Artikel Omschrijving 

Communicaties � Bluetooth V.2.1 + EDR 
� USB 2.0 

Draadloze frequentie  2.4 GHz 

Ingangsspanning 
bereik  

12 VDC 

Netstroom  200 mA @ 12 VDC 

Operationele 
temperatuur  

0°C tot 50°C (omringend) 

Opslag temperatuur  -20°C tot 70°C (omringend)

Afmetingen ( L x B x H ) 147.5 mm (5.80”) x 85.5 mm (3.37”) x 29.0 mm 
(1.14”) 

Gewicht  0.215 kg (0.473 lb) 

2.2.3 Stroombronnen 

Het Bluetooth diagnose-interface werkt op 12 volt voertuig voeding, wat wordt 
ontvangen door de voertuig gegevens verbinding poort. Het apparaat wordt 
ingeschakeld wanneer het wordt aangesloten op een OBD II/EOBD geschikte 
data link connector (DLC). 

2.3 Accessoire-set 

2.3.1 Hoofdkabel 

Het VCI apparaat kan worden gevoed cvia de hoofdkabel wanneer het is 
verbonden met een OBD II/EOBD geschikt voertuig. De hoofdkabel verbind 
het VCI apparaat met de data link link connector (DLC) van het voeruig, 
waardoor het VCI apparaat voertuig gegevens naar de MaxiSys display tablet 

kan verzenden. 
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Figuur 2-6 Hoofdkabel – 1.5 m in lengte 

2.3.2 OBD I Adapters 

De OBD I adapters zijn voor niet-OBD II voertuigen. De gebruikte adapter 
hangt af van het type voertuig dat wordt getest. De meest voorkomende 
adapters zijn hieronder weergegeven. 

Benz-14 Chrysler-16 BMW-20 Kia-20 

Nissan-14 GM/Daewoo-12 Honda-3 Fiat-3 

PSA-2 Benz-38 VW/Audi-2+2 Chang’an-3 

Mitsubishi/Hyun
dai -12+16 

   

2.3.3 Andere accessoires 

 Standaard 2.0 USB kabel 
Verdindt de display tablet met de VCI eenheid. 
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Mini USB kabel 
Verbindt de display tablet met de PC. 

AC/DC externe voedingsadapter 
Verbindt de display tablet met de externe DC 
voedingspoort voor voeding. 

Compact Disc (CD) 
Bevat de gerbuikershandleiding, printing services 
programma en update applicatie, etc. 

Sigarettenaansteker 
Voorziet de display tablet van voeding via de 
verbinding met de sigarettenaanstekervergaarbak van 
het voertuig, omdat sommige niet-OBD II voertuigen 
geenvoeding kunnen verstrekken via de DLC 
verbinding. 

Mini koffer 
Verbindt alle vier de hoeken van het apparaat met de 
riemen, en verschaft een hand riem dat het mogelijk 
maakt het apparaat comfortabel vast te houden 
zonder bang te zijn het te laten vallen. 
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Chapter 3  Starten 
Zorg ervoor dat de MaxiSys Display Tablet een opgeladen batterij heeft of is verbonden 
met de DC voeding (zie 2.1.2 Stroombronnen op pagina 5). 

3.1 Opstarten 
Druk op de vergrendel/powerknop aan de bovenzijde left van de display tablet 
om de eenheid in te schakelen. Het systeem start op en toont het vergrendel 
scherm. Druk en veeg de binnenste ring naar de rand van de cirkel om het 
scherm te ontgrendelen; het MaxiSys werkmenu wordt weergegeven. 

Figuur 3-1 Voorbeeld MaxiSys werkmenu 

1. Toepassingsknoppen

2. Locator en navigatieknoppen

3. Status symbolen

OPMERKING:  Het scherm is standaard vergrendeld wanneer u de display 
tablet voor het eerst inschakelt. Het wordt aanbevolen om het scherm te 
vergrendelen om informatie in het systeem te beschermen en het gebruik van 
de batterij verminderen. 

Bijna alle activiteiten op de display tablet worden bediend via het touchscreen. 
De touch screen navigatie is aangedreven door het menu, wat u toestaat snel 
de test procedure, of gegevens te vinden die u nodig heeft, via een serie van 
keuzes en vragen. Gedetaileerde beschrijvingen van de menu structuren 
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kunnen worden gevonden in de hoofdstukken voor de verschillende 
applicaties. 

3.1.1 Toepassingsknoppen 

De applicatieknoppen configureren de MaxiSys voor het type activiteit dat 
wordt uitgevoerd. De onderstaande tabel toont korte beschrijvingen van de 
beschikbare applicaties. 

Gebruik de stylus pen of uw vinger om een applicatie te selecteren vanui het 
werkmenu. 

Tabel 3-1 Applicaties 

Naam Knop Omschrijving 

Diagnostiek 
Configureert de eenheid om te opereren als 
een diagnose hulpmiddel. Zie Diagnostische 
activiteiten op pagina 19. 

Gegevensmanager 
Opent het organisatie systeem voor 
opgeslagen gegevensbestanden. Zie 
Gegevensmanager activiteiten op pagina 65. 

MaxiFix 

Start het MaxiFix platform dat des meest 
compatibele en overvloedige reparatie 
technieken en diagnostische database 
verstrekt. Zie MaxiFix activiteiten op pagina 
70. 

Instellingen 

Staat u toe de MaxiSys ysteem instellingen 
in te stellen en de   algemene informatie 
over de display tablet te bekijken. Zie 
Instellingen activiteiten op pagina 80. 

Winkelmanager 

Staat u toe workshop informatie en klant 
informatie te bewerken en op te slaan, 
alsook de test voertuig geschiedenis 
records. Zie Winkelmanager activiteiten op 
pagina 84.

Update 

Controleert voor de laatste beschikbare 
update voor het MaxiSys systeem, en voert 
update procedures uit. Zie Update 
Activiteiten op pagina 94. 

VCI manager 
Creëert en beheert Bluetooth verbinding met 
het VCI apparaat. Zie VCI manager 
activiteiten op pagina 97. 

Remote desk 
Configureert uw eenheid om remote 
ondersteuning te ontvangen met behulp van 
het TeamViewer applicatie programma. Zie 
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Naam Knop Omschrijving 

Remote desk activiteiten op pagina 99. 

Ondersteuning 

Start het ondersteuning platform wat het 
online service basis station van Autel 
synchroniseert met de MaxiSys tablet. Zie 
Ondersteuning activiteiten op pagina 101. 

Training 

Staat u het opslaan en afspelen van 
technische zelfstudie en training video's over 
het gebruik van het apparaat of voertuig 
diagnostische technieken toe. Zie Training 
activiteiten op pagina 112. 

Snelkoppeling 

Verstrekt geassocieerde website bookmarks 
voor snelle toegang tot product updates, 
service, ondersteuning en andere informatie. 
Zie Snelkoppeling activiteiten op pagina 114. 

Digitale inspectie 

Configureert de eenheid om te opereren als 
een videoscope apparaat door verbinding 
met een camerakop kabel voor uitvoerige 
voertuig inspecties. Zie Digitale inspectie 
activiteiten op pagina 115. 

3.1.2 Locator en navigatieknoppen 

Functies van de navigatie knoppen aan de onderkant van het scherm worden 
beschreven in de onderstaande tabel: 

Tabel 3-2 Locator en navigatieknoppen 

Naam Knop Omschrijving 

Locator 
Geeft de locatie van het scherm aan. Veeg het 
scherm naar links of rechts om het vorige of 
volgende scherm te bekijken. 

Terug Gaat terug naar het vorige scherm. 

Start Gaat terug naar Android systeemstart scherm. 

Recente apps 

Geeft een lijst van applicaties weer die op het 
huidige moment in werking zijn. Raak een app 
aan om het te openen. Veeg de app naar 
rechts om het te verwijderen. 

Chrome Start de Chrome browser. 
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Naam Knop Omschrijving 

Camera 

Opent de camera met een korte druk op de 
knop; neemt en bewaart screenshot 
afbeeldingen met een lange druk op de knop. 
De opgeslagen bestanden zijn opgeslagen in 
de gegevensmanager applicatie voor 
beoordelingen achteraf. Zie 
Gegevensmanager activiteiten op pagina 65. 

Beeld & Geluid 
Staat u toe de helderheid van het scherm en 
het volume van de audio uitgang aan te 
passen. 
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Naam Knop Omschrijving 

VCI 

Opent de VCI manager applicatie. Het vink 
symbool in de rechter onderhoek geeft aan dat 
de display tablet communiceert met het VCI 
apparaat, anders wordt een kruis symbool 
weergegeven. 

MaxiSys 
snelkoppeling 

Gaat terug naar de MaxiSys werking-interface 
vanuit andere Android applicaties. 

� Om de camera te gebruiken:

1. Drukt u op de Camera knop. Het camera scherm opent.

2. Focus op het beeld om te worden vastgelegd in de zoeker.

3. Druk op de binnenste blauwe cirkel. De zoeker toont nu het
vastgelegde beeld en slaat automatisch de genomen foto op.

4. Druk op de miniatuurafbeelding in de rechter bovenhoek van het
scherm om de opgeslagen afbeelding te bekijken.

5. Druk op de terug of Home knop om de camera applicatie te
verlaten.

Raadpleeg de Android documentatie voor extra informatie. 

3.1.3 Systeem status symbolen 

Dit zijn de standaard status symbolen van het Android besturingssysteem. Uw 

MaxiSys display tablet is een volledig functionele Android Pad. Raadpleeg de 
Android documentatie voor extra informatie. 

3.2 Uitschakelen 
Alle voertuig communicaties moet worden afgesloten voor het afsluiten van de 
MaxiSys display tablet. Er verschijnt een waarschuwingsbericht als u probeert 
af te sluiten terwijl de VCI eenheid communiceert met het voertuig. Het 

afsluiten forceren tijdens de communicatie kan leiden tot ECM problemen bij 
sommige voertuigen. Verlaat de diagnostische applicatie voordat u afsluit. 

� Voor het uitschakelen van de MaxiSys tablet:

1. Houdt u de vergrendel/power knop ingedrukt.

2. Druk op OK; de tablet zal binnen enkele seconden uitschakelen.
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3.2.1 Systeem opnieuw opstarten 

Innyet geval van een crash, houdt u de vergrendel/power knop 8 seconden 
ingedrukt om het systeem opnieuw op te starten. 

3.3 Computer software installeren 
Het MaxiSys diagnose platform staat u toe sommige functies op een computer 
uit te voeren om mogelijkheden te verbeteren en de ervaring van de gebruiker 
te verbeteren. Om deze functies op een computer te realiseren, moet u 

bepaalde software installeren. 

Er zijn twee setup.exe programma pakketten inbegrepen in de CD die 
meegeleverd is met de MaxiSys hulpmiddelen set. Het pakket bevat de 

volgende applicaties: 

1. PC Link  - start een afdruk diensten programma dat het ontvangen en 

bewerken van de bestanden die verzonden zijn van de MaxiSys tablet 

voor het afdrukken mogelijk maakt 

2. Driver programma - stel het driver programma in voor het VCI apparaat 

3. Update Agent - firmware update agent voor hee VCI apparaat 

� Om het setup.exe programma te installeren  

1. Voert u de CD in de CD-ROM van de computer. De driver 

installatiewizard zal tijdelijk laden. 

2. Klik op volgende  op de welkom pagina. 

3. Klik op de wijzigen knop en selecteer een doelmap om het 

programma te installeren, en klik volgende  om verder te gaan. Of 

klik direct op volgende om verder te gaan zonder de standaard 

installatie map te wijzigen. 

4. Klik installeren en het setup.exe programma zal worden 

geinstalleerd op de computer. 
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3.3.1 Drukbewerking 

Deze sectie beschrijft hoe u bestanden kunt ontvangen van de MaxiSys tablet 
en het afdrukken via de computer kunt uitvoeren: 

� Om het afdrukken met de computer uit te voeren

1. Installeert u het PC Link (Printing Services programma) op de
computer.

2. Zorg ervoor dat de display tablet is verbonden met het computer
netwerk, via Wi-Fi of LAN, voor het afdrukken. Zie 7.1.3 Afdruk
instelling op pagina 81 voor meer informatie.

3. Start het Printing Services programma op de computer.

4. Druk op de afdrukken knop in de werkbalk die wordt weergegeven
in verschillende applicaties van het MaxiSys systeem. Een tijdelijk
bestand wordt aangemaakt en verzonden naar de computer om te
worden afgedrukt.

5. Klik op de Printer Server  tab bovenaan het programma interface in
de computeren wacht tot het afdruk bestand wordt geladen.

6. Klik op de print knop om het afdrukken te starten.

OPMERKING:  Zorg ervoor dat de computer die is geïnstalleerd met het 
afdruk diensten programma, is aangesloten op een printer. 
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Chapter 4  Diagnostische activiteiten 
Door een data link naar de elektronische controle systemen van het voertuig dat wordt 

onderhouden door het VCI apparaat te creëren, staat de diagnostische applicatie u toe 
diagnostische informatie op te halen, live gegevens parameters te bekijken en actieve 
testen uit te voeren. De diagnostische applicatie heeft toegang tot de elektronische 

controle module (ECM) voor verschillende voertuig controle systemen, zoals motor, 
transmissie, antiblokkeersysteem (ABS), airbag systeem (SRS) en meer. 

4.1 Voertuig communicatie opzetten 
De diagnostische activiteiten vereisen een verbinding van het MaxiSys 
diagnostische platform naar het test voertuig via het VCI apparaat door middel 
van de hoofdkabel, en test adapters (voor niet-OBD II voertuigen). Om een 
correcte voertuig communicatie te maken met de MaxiSys display tablet, moet 
u de volgendestappen uitvoeren: 

1. Sluit het VCI apparaat aan op de DLC van het’ voertuig voor zowel
communicatie als voedingsbron.

2. Sluit het VCI apparaat aan op de MaxiSys display tablet via Bluetooth
koppeling of USB verbinding.

3. Controleer, wanneer dit gedaan is, de VCI navigatie button in de
onderste balk in het scherm, als de knop een groen vink symbool
weergeeft in de hoek rechtsonder, is het MaxiSys Mini diagnostische
platform gereed om voertuig diagnose te starten.

4.1.1 Voertuig verbinding 

De methode die wordt gebruikt om het VCI apparaat te verbinden met de DLC 
van eenvoertuig, hangt af van de configuratievan het voertuig zoals volgt: 

� Een voertuig uitgerust met een on-board diagnostisch Two (OBD II) 
management systeem verstrekt zowel communicatie en 12-volt voeding 
via een gestandaardiseerde J-1962 DLC. 

� Een voertuig dat niet is uitgerust met een OBD II management systeem 
verstrekt communicatie via een DLC verbinding en verstrekt in sommige 
gevallen 12-volt voeding via de sigarettenaansteker vergaarbak of een 
verbinding met de accu van het voertuig. 
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OBD II Voertuig verbinding 

Deze type verbinding vereist alleen de hoofdkabel zonder een extra adapter. 

� Om met een OBD II voertuig te verbinden

1. Verbind de vrouwelijke adapter van de’ hoofdkabel met de gegevens
connector van hetvoertuig op het VCI apparaat en draai de borg
schroeven aan.

2. Verbind de mannelijke16-pin adapter met de DLC van hetvoertuig,
welke zich in het algemeen onder het dashbord van het voertuig
bevindt.

OPMERKING:  De DLC van het vehicle voertuig is niet altijd always onder 
het dashbord geplaatst; raadpleeg de gebruikshandleiding to van het test 
voertuig voor extra verbinding informatie. 

Niet-OBD II voertuig verbinding 

Deze type verbinding vereist zowel de hoofdkabel en een vereiste OBD I 
adapter voor het specifieke voertuig dat wordt onderhouden. 

� Om met een niet-OBD II voertuig te verbinden

1. Verbind de vrouwelijke adapter van dehoofdkabel met de voertuig
gegevens connector op het VCI apparaat, en draai de borg
schroeven aan.

2. Lokaliseer de vereiste OBD I adapter en verbind de 16-pin jack aan
de mannelijke adapter van dehoofdkabel.

3. Sluit de verbonden OBD I adapter aan op de DLC van hetvoertuig.

OPMERKING: Sommige adapters kunnen meer dan één adapter hebben 
of kunnen testsnoeren hebben in plaats van een adapter. Wat ook het 
geval is, maak de juiste verbinding met de DLC van hetvoertuig zoals 
vereist. 

Nadat het VCI apparaat succesvol is verbonden met het voertuig, zal de 
Power LED op het apparaat gaan branden en een kort piepgeluid kan 

worden gehoord. 

Sommige DLC verbindingen verzorgen alleen communicatie en voeding moet 
worden verstrekt via de sigarettenaansteker aansluiting. 

� Om de sigarettenaansteker aan te sluiten
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1. Plug de DC voeding connector van de sigarettenaaansteker in de 
DC voeding ingang poort op het apparaat. 

2. Sluit de mannelijke connector van de sigarettenaansteker aan op de 
vergaarbak van de sigarettenaansteker van het voertuig. 

4.1.2 VCI verbinding 

Nadat het VCI apparaat correct is verbonden met het voertuig, brand de 

Power LED op het VCI apparaat continu groen, en is gereed om te 
communiceren met de MaxiSys display tablet. 

Het Bluetooth diagnose interface ondersteunt 2 communicatiemethoden met 

de MaxiSys display tablet: Bluetooth en USB. 

Koppeling via Bluetooth 

Bluetooth koppeling wordt aangeraden als eerste keuze voor de 
communicatie tussen de MaxiSys display tablet en het VCI apparaat. Het 
werkbereik voor Bluetooth communicatie is ongeveer 755 voet (230 m); dit 
betekent dat u voertuig diagnose vrij kan uitvoeren in de werkplaats met groot 
gemak. 

Als u meer als één VCI apparaat gebruikt om te verbinden met de test 
voertuigen als er veel klanten zijn, kunt u voertuig diagnose gemakkelijk 
uitvoeren op verschillende voertuigen, door de MaxiSys display tablet appart 
te koppelen met alle VCI apparaten die verbonden zijn met de verschillende 
test voertuigen, via Bluetooth, zonder dat het nodig is om het process van in- 
en uitpluggen te herhalen, wat onvermijdelijk is via traditionele 
kabelverbinding, en u dus smeer tijd bespaart en meer doeltreffendheid 
verstrekt. 

� Voor het koppelen van de MaxiSys display tablet met  het VCI 

apparaat via Bluetooth  

1. Start ude MaxiSys display tablet op als u dat niet al gedaan heeft. 

2. Selecteer de VCI manager  applicatie uit het MaxiSys werkmenu. 

3. Wanneer de VCI manager applicatie is geopend, start het apparaat 
automatisch het scannen naar beschikbare VCI apparaten in de 
buurt voor Bluetooth koppeling. De gevonden apparaten worden 
weergegeven in een lijst in de instelling sectie aan de rechterzijde 
van het scherm. 

OPMERKING: Als er geen VCI apparaat wordt gevonden, kan dit 
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betekenen dat de signaalsterkte van de zender te zwak is om te worden 
gevonden. Probeer, in dit geval, dichter bij het apparaat te komen of 
verplaats het VCI apparaat en verwijder alle objecten die mogelijke 
signaalstoring kunnen veroorzaken. Wanneer deze klaar zijn, drukt u op 
de scan knop in de rechter bovenhoek om opnieuw het zoeken te starten. 

4. Afhankelijk van het VCI type dat u gebruikt, kan de naam van het
apparaat worden weergegeven als Maxi gevolgd door een
serienummer. Selecteer het vereiste apparaat voor koppeling.

5. Als de koppeling is succesvol is voltooid, wordt de verbinding status
aan de rechter zijde van het apparaat aangegeven als gekoppeld.

6. Wacht een aantal seconden ende VCI knop in de systeem
navigatiebalk onderaan het scherm zal een groen vink symbool
weergeven, wat aangeeft dat de display tablet is verbonden met het
VCI apparaat en gereed is om voertuig diagnose uit te voeren.

Raadpleeg 10.1 Bluetooth koppeling op pagina 97 voor extra informatie. 

USB kabel verbinding 

De USB kabel verbinding is een simpele en snelle manier om communicatie te 
bewerkstelligen tussen de MaxiSys display tablet en het VCI apparaat. Na het 
correct verbinden van de USB kabel van de tablet met het VCI apparaat, geeft 
de VCI navigatie knop onderaan de balk in het scherm binnen enkele 
seconden een groen vink symbool aan, en geeft de USB LED op het VCI 
apparaat een groen licht aan, wat betekent dat de verbinding tussen de 
apparaten succesvol is. Het MaxiSys diagnostisch platform is nu gereed om 
voertuig diagnose uit te voeren. 

OPMERKING: Wanneer beide communicatie methoden op hetzelfde moment 
worden toegepast, zal het MaxiSys systeem de USB verbinding gebruiken als 
standaard prioriteit. 

4.1.3 Geen communicatie bericht 

A. Als de MaxiSys Display Tablet niet is verbonden met het VCI apparaat,
zal een “Fout” melding worden weergegeven. Een “Fout” melding geeft
aan dat de display tablet niet communiceert met het VCI apparaat, en
daarom geen toegang heeft tot de voertuig controle module. In diot geval
moet u de volgende controles uitvoeren:

� Controleer of het VCI apparaat is aangeschakeld. 
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� Controleer, in hetgeval van een draadloze verbinding of het netwerk 

correct is geconfigureerd, en of het juiste apparaat is gekoppeld. 

� Als tijdens het diagnose proces de verbinding plotseling wordt 
onderbroken door het verliezen van het signaal, controleer dan of er 

een voorwerp is dat signaal onderbreking veroorzaakt. 

� Controleer of het VCI apparaat juist is geplaatst. Het wordt 
aanbevolen om het VCI apparaat met de voorkant omhoog te 

plaatsen. 

� Probeer dichter bij het VCI apparaat te staan om meer stabiele 
signalen en snellere communicatie snelheid te ontvangen.
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� Controleer, in het geval van een kabelnetwerk, de kabel verbinding 

tussen de display tablet en het VCI apparaat. 

� Controleer of de groene LED op het VCI apparaat is verlicht voor 
Bluetooth of USB. 

� Controleer of de Fout LED op het VCI apparaat aan is, dit kan 

aangeven dat er een verbindingsfout is tussen de apparaten, 

probeer in dit geval opnieuw de verbinding te maken; als dit niet 

werkt kan er een hardware probleem zijn in het apparaat, neem in 

dit geval contact op voor technische ondersteuning. 

B. Als het VCI apparaat niet in staat is een verbindingslink te maken, wordt

een waarschuwingsbericht weergegeven met controle instructies. De

volgende condities kunnen de mogelijke oorzaken zijn voor het

weergeven van dit bericht:

� Het VCI apparaat is niet in staat om een verbindingslink met het
voertuig te maken.

� Uheeft een systeem voor het testen geselecteerd waar het voertuig 

niet mee uitgerust is. 

� Er is een losse verbinding. 

� Er is een gesprongen voertuig zekering. 

� Er is een bekabeling fout in het voertuig, of de datakabel of adapter. 

� Er is een circuit fout in de datakabel of adapter. 

� Er was een onjuiste voertuig identificatie ingevoerd. 

4.2 Starten 

Voor het eerste gebruik van de diagnostische applicatie, moet het VCI 

apparaat worden gesynchroniseerd met de MaxiSys Display Tablet om een 

communicatie link te maken. Zie VCI manager activiteiten op pagina 97. 

4.2.1 Voertuig menu opmaak 

Wanneer het VCI apparaat op de juiste manier is verbonden met het voertuig 
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en gekoppeld met de MaxiSys Display Tablet, is het platform gereed om 

voertuig diagnose te starten. Druk op de diagnostiek applicatie knop in het 

MaxiSys werkmenu, het scherm zal dan het voertuig menu openen. 

Figuur 4-1 Voorbeeld voertuig menu scherm 

1. Bovenste werkbalk knoppen

2. Fabrikant knoppen

Bovenste werkbalk knoppen 

De functies van de werkbalk knoppen aaan de bovenkant van het scherm 
worden weergegeven en beschreven in de onderstaande tabel: 

Tabel 4-1 Bovenste werkbalk knoppen 

Naam Knop Omschrijving 

Start Gaat terug neer het MaxiSys werkmenu. 

VIN Scan 

Het drukken op deze knop opent een dropdown 
lijst; druk op automatisch detecteren voor 
automatische VIN detectie; druk op 
handmatige invoer om de VIN handmatig in te 
voeren. 

Alle Toont alle voertuig merken in het voertuig menu. 
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Geschiedenis 

 Toont de opgeslagen test voertuig geschiedenis 
records. Deze optie verstrekt u direct toegang 
tot het vorige geteste voertuig dat is 
opgenomen tijdens vorige test sessies. Zie 8.1 
Voertuig geschiedenis op pagina 85. 

VS 
 

Toont het VS voertuig menu. 
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Naam Knop Omschrijving 

Europa Toont het Europese voertuig menu. 

Azië Toont het Aziatische voertuig menu. 

Binnenlands Toont het binnenlandse voertuig menu. 

Zoek 
Drukken op deze knop opent het virtuele 
toetsenbord, waardoor u handmatig het vereiste 
voertuig merk kunt invoeren. 

Annuleer Door te drukken op deze knop verlaat u het zoek 
scherm, of annuleert een activiteit. 

Fabrikant knoppen 

De fabrikant knoppen tonen de verschillende voertuig logo's en de namen van 
de merken. Selecteer de vereiste fabrikant knop nadat het VCI apparaat juist 
is verbonden met het test voertuig om een diagnostische sessie te starten. 

Het kleine envelop symbool dat is weergegeven naast de voertuig merk naam 
is drukbaar, dit indrukken zal een bijgevoegd PDF bestand openen dat 
relevante informatie toont, zoals voertuig dekking en functie lijst etc. voor het 
betreffende voertuig merk. 

4.3 Voertuig identificatie 
Het Maxisys diagnostisch systeem ondersteunt vier methoden voor voertuig 
identificatie. 

1. Automatische VIN scan

2. Handmatige VIN invoer

3. Handmatige voertuig selectie

4. OBD directe invoer

4.3.1 Automatische VIN scan 

Het MaxiSys diagnostische systeem beschikt over de laatste VIN gebaseerde 
Auto VIN Scan functie om CAN voertuigen te identificeren in slechts een 
enkele druk op de knop, waardoor de technicus snel voertuigen kan 
detecteren, alle diagnosticeerbare ECUs kan scannen op elk voertuig en 
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diagnostiek op het geselecteerde systeem kan uitvoeren. 

� Om een automatische VIN scan uit te voeren

1. Drukt u op de diagnostiek applicatie knop in het MaxiSys

werkmenu. Het voertuig menu toont. (Figuur 4-1)

2. Druk op de VIN scan knop in de bovenste werkbalk.

3. Selecteer automatische detectie . De tester start een VIN scan op

de ECU van hetvoertuig. Zodra het test voertuig succesvol is
geïdentificeerd, zal het systeem u inmiddellijk naar het voertuig

diagnose scherm leiden. 

Figuur 4-2 Voorbeeld voertuig diagnostiek scherm 

4.3.2 Handmatige VIN invoer 

Voor sommige voertuigen, die de automatische VIN scan functie niet 
ondersteunen, staat het MaxiSys diagnostische systeem het toe dat u de 
voertuig VIN handmatig invoert, of dat u simpelweg een foto maakt van de VIN 
sticker voor snelle voertuig identificatie. 

� Om handmatige VIN invoer uit te voeren

1. Drukt u op de diagnostiek applicatie knop in het MaxiSys

werkmenu. Het voertuig menu toont. (Figuur 4-1)

2. Druk op de VIN scan knop in de bovenste werkbalk.



Diagnostische activiteiten Voertuig identificatie  

29 

3. Selecteer handmatige invoer .

4. Druk op het invoer vak en voer de juiste VIN in.

Figuur 4-3 Handmatige VIN invoer 

5. Druk op klaar . Het voertuig zal in enkele seconden worden

geïdentificeerd en zodra het vergelijken succescolis, zal het

systeem u direct naar het voertuig diagnose scherm leiden. (Figuur

4-2)

6. Druk op annuleren om de handmatige invoer te verlaten.

4.3.3 Handmatige voertuig selectie 

Wanneer de VIN van het voertuig niet automatisch opgehaald kan worden via 
de ECU van het voertuig, of de specifieke VIN onbekend is, kunt u ervoor 
kiezen om het voertuig handmatig te selecteren. 

Er zijn in het algemeen drie manieren om de voertuiginformatie in te voeren: 

A. Stap-voor-stap voertuig selectie

Deze modus van voertuig selectie is aangedreven door het menu; u volgt 
simpelweg de aanwijzingen op het scherm en maakt een serie keuzes. Elke 

selectie die u maakt stuurt u door naar het volgende scherm. Een terug knop 
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in de hoek rechtsonder in het scherm brtengt u terug naar het vorige scherm. 

Exacte procedures kunnen enigzins variëren bij de verschillende voertuigen 
die worden onderhouden. 

B. Handmatige voertuig invoer 

Deze modus staat u toe handmatig specifieke voertuig informatie in te voeren 

en op te slaan, zoals PCM onderdeelnummer, voertuig kalibratienummer of 
tear tag. Deze functie maakt directe toegang tot de ECM van het voertuig 
mogelijk en het bespaart u de tijd van stap-voor-stap invoer selecties te 

maken. 

� Om automatische voertuig invoer uit te voeren - met Ford als 
voorbeeld 

1. Drukt u op de diagnostiek applicatie knop in het MaxiSys 

werkmenu. Het voertuig menu toont. (Figuur 4-1) 

2. Druk op de USA of de alles knop in de bovenste werkbalk. 

3. Selecteer de Ford  knop vanuit het voertuigmenu. 

4. Selecteer handmatige voertuig invoer vanuit het voertuig selectie 

menu. (Figuur 4-4) Een reeks van informatie scherm wordt 

weergegeven, druk op ja om verder te gaan. 

Figuur 4-4 Voorbeeld voertuig selectie menu 

5. Selecteer één van de drie invoeren in het optie scherm - PCM 
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onderdeelnummer , kalibratienummer of tear tag . 

6. Neem bijvoorbeeld de PCM onderdeelnummer invoer; u moet de 
voertuig informatie nauwkeurig in de invoervakken invoeren. 

Figuur 4-5 PCM onderdeel nummer invoer scherm 

7. Druk op OK om verder te gaan wanneer het invoeren voltooid is. 
Een bevestiging scherm met de voertuig informatie wordt 
weergegeven. 

8. Controleer of de voertuig informatie juist is en selecteer dan vanuit 
het bevestiging scherm: 

a) Ja om verder te gaan. 

b) Nee om terug te gaan naar het voertuig selectie menu. 

9. Selecteer ja en het voertuig diagnostische scherm wordt 
weergegeven.(Figuur 4-2) 

C. Automatische voertuig invoer 

Sommige voertuigen bieden een automatische scan functie, wat u toestaat om 
de stap-voor-stap voertuig identificatie procedure over te slaan en de 
specifieke voertuig informatie direct vanuit de ECU van hetvoertuig op te 
halen. 

� Om automatische voertuig invoer uit te voeren - met Ford als 
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voorbeeld 

1. Drukt u op de diagnostiek applicatie knop in het MaxiSys
werkmenu. Het voertuig menu toont. (Figuur 4-1)

2. Druk op de USA of de alles knop in de bovenste werkbalk.

3. Selecteer de Ford  knop vanuit het voertuigmenu.

4. Selecteer start nieuwe sessie uit het voertuig selectie menu. Een
bevestiging scherm wordt weergegeven met de voertuig informatie.
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5. Controleer of de voertuig informatie juist is en selecteer dan vanuit
het bevestiging scherm:

a) Ja om verder te gaan.

b) Nee om terug te gaan naar het voertuig selectie menu.

6. Selecteer ja en het voertuig diagnose scherm verschijnt. (Figuur
4-2)

4.3.4 Alternatieve voertuig identificatie 

Af en toe kunt u een test voertuig identificeren dat niet wordt herkent door de 
tester; de databank ondersteunt niet, of heeft een aantal unieke kenmerken 
dat het tegenhoudt van, de communicatie met de tester via de normale 
kanalen. In deze gevallen wordt u voorzien van de directe OBD invoer, via 
welke u generieke OBD II of EOBD testen kunt uitvoeren. Zie 4.8 Generieke 
OBD II activiteiten op pagina 57 voor extra informatie. 

4.4 Navigatie 
Deze sectie beschrijft hoe te navigeren in de diagnostische interface en test 
opties te selecteren. 

4.4.1 Diagnostiek scherm opmaak 

Het diagnose scherm bevat normaal gesproken vier secties. (Figuur 4-6) 

Figuur 4-6 Voorbeeld diagnostisch scherm 
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1. Diagnostiek werkbalk

2. Status informatie balk

3. Hoofdsectie

4. Functionele knoppen

Diagnostiek werkbalk 

De diagnostische werkbalk bevat een aantal knoppen die het u mogelijk 
maken om de weergegeven gegevens af te drukken of op te slaan en andere 
bedieningen te creëren. De onderstaande tabel verstrekt een korte 
beschrijving voor de activiteiten van de diagnostische werkbalk knoppen: 

Tabel 4-2 Diagnostiek werkbalkknoppen 

Naam Knop Omschrijving 

Start Gaat terug naar het MaxiSys werkmenu. 

Voertuig 
wissele
n 

Het indrukken van deze knop staat u toe de 
diagnostische sessie van het huidigie 
geïdentificeerde test voertuig te verlaten, en brengt 
u terug naar het voeruig menu scherm om een 
ander voertuig voor een test te selecteren. 

Instellin
gen 

Opent het instelling scherm. Zie Instellingen 
activiteiten op pagina 80. 

Afdrukk
en 

Bewaart en drukt een kopie af van de weergegeven 
gegegevens. Zie 3.3.1 Drukbewerking voor extra 
informatie op pagina 18. 

Hulp Verstrekt instructies of tips voor activiteiten van 
verschillende diagnostische functies. 
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Naam Knop Omschrijving 

Opslaan 

het drukken op deze knop opent een sub-menu, 
waarin 3 opties beschikbaar zijn om de 
weergegeven gegevens op te slaan. 
� Druk op sla deze pagina op  om een 

screenshot foto te nemen 
� Druk op alle gegevens opslaan  om een PDF 

bestand op te slaan (meest gebruikt om 
gegevens op te slaan die meer als 1 pagina in 
beslag nemen) 

� Druk op start opslaan  om een videoclip op te 
nemen (alleen beschikbaar voor het opnemen 
van live gegevens of speciale grafische 
gegevens) 

Alle opgeslagen bestanden zijn opgeslagen in de 
gegevensmanager applicatie voor beoordelingen 
achteraf. Zie Gegevensmanager activiteiten op 
pagina 65. 

Data 
logging 

Registreert de communicatie gegevens en ECU 
informatie van het test voertuig. De opgeslagen 
gegevens kunnen worden geraporteerd en worden 
verzonden naar het technische centrum via het 
internet. (spoedig beschikbaar) 

� Om gegevens af te drukken in diagnostiek

1. Drukt u op de diagnostiek applicatie knop in het MaxiSys
werkmenu. De afdrukken  knop in de diagnostische werkbalk is
beschikbaar in alle diagnostische activiteiten.

2. Druk op afdrukken wanneer u wilt afdrukken. Een drop-down menu
verschijnt.

a) Druk deze pagina af – drukt een screenshot kopie af van het
huidige scherm

b) Druk alle pagina's af – drukt een PDF kopie af van alle
weergegeven gegevens

3. Een tijdelijk bestand zal worden aangemaakt en worden verzonden
naar de computer voor het afdrukken.

4. Als het bestand succesvol is overgebracht, zal een
bevestigingsbericht worden weergegeven.

OPMERKING: Zorg ervoor dat de display tablet is verbonden met het 
computer netwerk, via Wi-Fi of LAN, voor het afdrukken. Voor meer instructies 
over het afdrukken, zie 3.3.1 Drukbewerking op pagina 18 voor gedetailleerde 
informatie. 
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Status informatie balk 

De status informatiebalk bovenaan de hoofd sectie toont de volgende items: 

1. Menu titel  – toont het menu onderwerp van de hoofd sectie

2. VCI symbool – toont de communicatie status tussen de tablet en het

VCI apparaat

3. Batterij symbool – toont de batterij status van het VOERTUIG

Hoofdsectie 

Dehoofd sectie van het scherm is afhankelijk van het stadium van de 
activiteiten. De hoofd sectie kan voertuig identificatie selecties, het hoofdmenu, 
testgegevens, berichten, instructies en andere diagnostische informatie 
weergeven. 

Functionele knoppen 

De weergegeven functionele knoppen in deze sectie van het scherm zijn 
afhankelijk van het stadium van de activiteiten. Ze kunnen worden gebruikt om 
te navigeren, opslaan of wissen van de diagnostische gegevens, verlaten van 
het scannen zowel als het maken van andere functionele bedieningen. De 
functies van deze knoppen worden respectievelijk ingevoerd in de volgende 
secties van de desbetreffende test activiteiten. 

4.4.2 Scherm berichten 

Scherm meldingen verschijnen wanneer aanvullende input nodig is voordat u 
verder gaat. Er zijn over het algemeen drie soorten berichten op het scherm 
met de doeleinden: bevestiging, waarschuwing en fout. 

Bevestigingsberichten 

Dit type berichten wordt meestal weergegeven als een “informatie” scherm, 
welke u informeert wanneer u op het punt staat een actie uit te voeren die niet 
kan worden terug gedraaid, of wanneer een actie is uitgevoerd en uw 
bevestiging nodig is om verder te gaan. 

Wanneer respons van de gebruiker niet vereist is om verder te gaan, zal het 
bericht kort worden weergegeven voordat het automatisch verdwijnt. 
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Waarschuwingsberichten 

Dit type berichten informeert u wanneer de geselecteerde actie kan resulteren 
in een wijziging die niet kan worden terug gedraaid of verlies van gegevens. 
Een typisch voorbeeld hiervoor is het “verwijder codes” bericht. 

Foutmeldingen 

Foutmeldingen informeren u wanneer een systeem of procedurele fout zich 
heeft voorgedaan. Voorbeelden van mogelijke fouten zijn een losgekoppelde 
kabel of communicatie onderbreking vanwege bepaalde redenen. 

4.4.3 Selecties maken 

De diagnostische applicatie is een door een menu aangedreven programma 
dat elke keer een aantal keuzes presenteert. Als u vanuit een menu selecteert, 
wordt het volgende menu in de reeks weergegeven. Elke selectie vermindert 
de focus en leidt tot de gewenste test. Gebruik uw vinger of de stylus pen om 
menu selecties te maken.
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4.5 Hoofdmenu 
De diagnostiek applicatie staat u toe een data link te maken met het 
elektronische controle systeem van het test voertuig via het VCI apparaat voor 
voertuig diagnose, service of programmering. U kunt functionele testen 
bedienen, diagnostische informatie van het voertuig ophalen zoals probleem 
codes, evenement codes en live gegevens en ECU herprogrammering 
uitvoeren voor verschillende voertuig controle systemen, zoals motor, 
transmissie, ABS en meer. 

Het Vehicle diagnostische scherm (Figuur 4-2) heeft 2 hoofd opties: 

1. Diagnose  – een uitgebreide sectie dat alle beschikbare functies bevat:
lezen, opschonen, opslaan en afdrukken van diagnostische informatie,
en ook het uitvoeren van actieve testen en speciale functies

2. Service – een apparte sectie ontworpen voor het uitvoren van voertuig
geplande service en onderhoud, zoals het resetten van de service lichten
en kalibratie uitvoeren voor verschillende systemen

OPMERKING: Het meegeleverde Bluetooth Diagnose-interface ondersteunt 

de ECU programmering functie niet. Autel’s J2534 ECU 

programmeerapparaat is het ideale apparaat om deze functie uit te voeren, 
welke voor u als keuze beschikbaar is. 

Nadat een sectie is geselecteerd en de tablet de verbinding heeft gemaakt 
met het voertuig via het VCI apparaat, zal het corresponderende functie menu 
of selectie menu worden weergegeven. 

4.6 Diagnose 
Er zijn twee opties beschikbaar wanneer u de diagnose sectie opent: 

1. Automatische scan  – start de automatische scan voor alle beschikbare
systemen in het voertuig

2. Besturingseenheden  – toont een selectie menu van alle beschikbare
besturingseenheden van het test voertuig

Automatische scan 

De automatische scan functie voert een uitgebreide scan uit over al de 
systemen op de ECU van hetvoertuig teneinde fout systemen te localiseren 
en DTCs op te halen. De voorbeeld operatie interface van automatische scan 
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toont als volgt: 

Figuur 4-7 Voorbeeld automatische scan activiteit scherm 

1. Navigatiebalk 

2. Hoofdsectie 

3. Functionele knoppen 

� Navigatiebalk 

1. Lijst tab – geeft de scan gegevens weer in een lijst formaat 

2. Boom tab – geeft de scan gegevens weer in een systeem distributie 
diagram formaat 

3. Voortgang balk – geeft de voortgang van de test weer 

� Hoofdsectie 

A. Lijst tab 

Kolom 1 - toont de systeem nummers 

Kolom 2 - toont de gescande systemen 

Kolom 3 - toont de diagnostische markeringen die verschillende condities 
aangeven van het test resultaat: 

-!-:  Geeft aan dat het gescande systeem waarschijnlijk niet de code 
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lezen functie ondersteund, of er is een communicatie fout tussen de 

tester en het controle systeem. 

-?-:  Geeft aan dat het voertuig controle systeem is gedetecteerd, maar

de tester kan het niet accuraat localizeren. 

Fout | #:  Geeft aan dat er gedetecteerde fout code(s) aanwezig is/zijn; 

“#” geeft het aantal  gedetecteerde fouten aan. 

Gepasseerd | Geen fout:  Geeft aan dat het systeem het scan 

proces is gepasseerd en er geen fouten zijn gedetecteerd. 

B. Boom tab

Het boom tab scherm toont een systeem distributie diagram van de

voertuig controle modules. Het gescande systeem dat het scannen is

gepasseerd zonder fouten is weergegeven in blauw lettertype, en het

gescande systeem waarin aanwezige fouten zijn gedetecteerd is

weergegeven in rood lettertype.

� Druk op de 
○○○○

,> knop rechts het systeem item, waarop u verdere

diagnose en andere test activiteiten wilt uitvoeren. Een functie menu

scherm (Figuur 4-8) zal dan worden weergegeven.

� Functionele knoppen

De onderstaande tabel verstrekt een korte beschrijving van de werking van de 
functie knoppen in automatische scan: 

Tabel 4-3 Functionele knoppen in automatische scan 

Naam Omschrijving 

Terug Gaat terug naar het vorige scherm of verlaat 
automatische scan. 

Pauze Onderbreekt het scannen en verandert naar het 
weergeven van de verder knop. 

OK 
Bevestigt het testresultaat, en gaat verder naar de 
systeem diagnose na het selecteren van het gewenste 
systeem door op het item in de hoofd sectie te drukken. 
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Naam Omschrijving 

Snel 
verwijderen 

Codes verwijderen. Een waarschuwingsbericht scherm 
wordt weergegeven om u te informeren over mogelijk 
gegevens verlies wanneer deze functie is geselecteerd. 

Rapport Toont de diagnostische gegevens in het rapport 
formulier. 

Opslaan 
Slaat de diagnostische sessie op als een geschiedenis 
document, dit maakt het mogelijk voor u om snel 
toegang tot de test systemen te herstellen. 

Controle eenheden 

Deze optie staat u toe handmatig een vereist controle systeem te localizeren 
voor testen via een reeks keuzes. U volgt simpelweg de door het menu 
aangedreven procedure, en maak elke keer de juiste keuze; het programma 
zal u naar het disgnostische functie menu leiden nadat u een een aantal 

keuzesheeft gemaakt. 

Figuur 4-8 Voorbeeld functie menu scherm 

De functie menu opties verschillen lichtjes bij verschillende voertuigen. Het 
functie menu kan het volgende omvatten: 

� ECU informatie  – verstrekt de opgehaalde ECU informatie in detail. 

Selecteren opent een informatie scherm. 

� Lees codes  – toont gedetailleerde informatie van DTC verslagen 

opgehaald van de voertuig controle module. 
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� Verwijder codes  – verwijdert DTC records en andere gegevens van de 

ECM. 

� Live gegevens  – tootn en haalt live gegevens en parameters op avan de 

ECU van hetvoertuig. 

� Actieve test – verstrekt specifieke sub-systeem en onderdeel testen. 

Dzez selectie kan verschijnen als actuatoren, actuator test, of functie 

tests, etc., en de test opties variëren afhankelijk van de fabrikant en het 

model. 

� Speciale functies – verstrekt component aanpassing of 
variantencodering functies voor aangepaste configuraties en staat u ook 
toe aanpassingswaarden te herprogrammeren voor bepaalde 
componenten na reparaties te hebben uitgevoerd. Afhankelijk van het 
test voertuig, kan deze selectie soms verschijnen als controle eenheid 
aanpassingen, speciale functies, variantencodering, configuratie of 
iets dergelijks. 

OPMERKING: Met de diagnostische werkbalk aan de bovenzijde van het 
scherm tijdens de gehele diagnostische procedures, heeft u de mogelijkheid 
om op elk moment verschillende handelingen van de diagnostische informatie 
uit te voeren, zoals afdrukken en opslaan van de weergegeven gegevens, 
hulp informatie verkrijgen of gegevens logging uitvoeren, etc. 

� Om een diagnostische functie uit te voeren

1. Maak verbinding met het test voertuig via het VCI apparaat.

2. Identificeer het test voertuig door te selecteren vanuit de menu
opties.

3. Selecteer de diagnose sectie.

4. Zoek het vereiste systeem voor het testen met automatische scan of
via menu gestuurde selecties in besturingseenheden.

5. Selecteer de gewenste test in het functie menu.

4.6.1 ECU Informatie 
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Deze functie verkrijgt en toont de specifieke informatie voor de geteste 
controle eenheid, inclusief eenheid type, versie nummers en andere 
specificaties. Het voorbeeld ECU informatie scherm verschijnt zoals 

hieronder: 

Figuur 4-9  Voorbeeld ECU informatie scherm 

1. Diagnostische werkbalk knoppen  – zie Tabel 4-2 Diagnostiek

werkbalkknoppen op pagina 34 voor gedetailleerde beschrijvingen van

de activiteiten van elke knop.

2. Hoofd sectie  – de linker kolom geeft de item namen weer; de rechter

kolom toont de specificaties of beschrijvings.

3. Functionele knop  – In dit geval, is alleen een terug (of soms een ESC)

knop beschikbaar; druk erop om te verlaten na het bekijken.

4.6.2 Lees codes 
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Deze functie verkrijgt en toont de DTCs van het controle systeem the van het 
voertuig. Het lees codes scherm variëert voor elk voertuig dat wordt getest, op 
sommige voertuigen kunnen freeze frame gegevens ook worden opgehaald 
om te bekijken. Het voorbeeld lees codes scherm wordt weergegeven zoals 

hieronder: 

Figuur 4-10 Voorbeeld lees codes scherm 

1. Diagnostische werkbalk knoppen  – zie Tabel 4-2 Diagnostiek
werkbalkknoppen op pagina 34 voor gedetailleerde beschrijvingen van
de activiteiten voor elke knop.

2. Hoofdsectie

� Code kolom – toont de opgehaalde codes van het voertuig. 

� Status kolom – toont de status van de opgehaalde codes. 

� Beschrijving kolom – gedetailleerde beschrijvings voor de 
opgehaalde codes. 

� Sneuwvlok Icon – wordt alleen weergegeven wanneer freeze frame 
gegevens beschikbaar zijn om et bekijken; Dit selecteren toont een 
gegevens scherm, wat erg veel lijkt op het lees codes interface, 
daarom kan dezelfde bedieningsmethode worden toegepast. 

3. Functionele knop  – in dit geval, is alleen een terug  (of soms een ESC)
knop beschikbaar; druk erop om terug te gaan naar het vorige scherm of
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de functie te verlaten. 

4.6.3 Codes verwijderen 

Na het lezen van de opgehaalde codes van het voertuig en bepaalde 
reparaties zijn uitgevoerd, kunt u ervoor kiezen de codes te verwijderen van 
het voertuig met behulp van deze functie. Zorg, voordat u deze functie uitvoert, 
ervoor, dat de ontsteking sleutel van het voertuigin de AAN (LOOP) positie 
staat met de motor uit. 

� Om codes te verwijderen  

1. Druk op verwijder codes vanuit het functie menu. 

2. Een waarschuwingsbericht wordt weergegeven om u op de hoogte 
te brengen van het verlies van gegevens wanneer deze functie 
wordt toegepast. 

a) Druk op ja om verder te gaan. Een bevestiging scherm wordt 
getoond wanneer de activiteit succesvol is voltooid. 

b) Druk op Nee om te stoppen. 

3. Druk op ESC op het bevestiging scherm om verwijder codes te 
verlaten. 

4. Controleer de lees codes functie nogmaals om er zeker van te zijn 
dat de activiteit succesvolis. 

4.6.4 Live gegevens 

Wanneer deze functie is geselecteerd, toont het scherm de gegevens lijst voor 
de geselecteerde module. De beschikbare items voor elke controle module 
variëren per voertuig. De parameters worden weergegeven in de volgorde 
waarin ze zijn overgedragen door de ECM, dus kunt u variatie verwachten 
tussen voertuigen. 
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Bewegend scrollen staat u toe om snel door de gegevens lijst te bewegen. 
Raak simpelweg het scherm aan en sleep uw vinger omhoog of omlaag om de 
parameters die worden weergegeven te verplaatsen als de gegevens meer 
als één scherm in beslag nemen. De figuur hieronder toont een typisch live 

gegevens scherm: 

Figuur 4-11 Voorbeeld live gegevens scherm 

1. Diagnostische werkbalk knoppen  – druk op de drop-down knop aan
de bovenkant in het midden waar het scherm de werkbalk knoppen
weergeeft. Zie Tabel 4-2 Diagnostiek werkbalkknoppen op pagina 34
voor gedetailleerde beschrijvingen van de activiteiten voor elke knop.

2. Hoofdsectie

� Naam kolom – deze kolom toont de parameter namen. 

a) Selectievak - druk op het selectievak aan de linkerzijde van de
parameter naam om een selectie te maken voor een item. Druk
nogmaals op het selectievak om het item te deselecteren.

b) Drop-down knop – drukken op de drop-down knop aan de
rechterzijde van de parameter naam opent een sub-menu,
welke verschillende keuzes verstrekt voor gegevens weergave
modus.

� Waarde kolom – toont de waarden van de parameter items. 

� Bereik kolom - toont de minimum en de maximum limiet waarde. 
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� Eenheid kolom – toont de eenheid voor de parameter waarden. 

� Om de eenheid modus te wijzigen, drukt u op de instelling  knop in
de bovenste werkbalk en selecteert u de gewenste modus. Zie 7.1.1
Eenheid op pagina 80 voor meer informatie.

3. Display modus

Er zijn 4 typen weergave modi beschikbaar voor gegevens te bekijken,
die u toestaan verschillende typen parameters te bekijken in de meest
geschikte manier voor betere gegevens controle.

Het drukken op de drop-down knop aan de rechterzijde van de
parameternaam opent een sub-menu. Er zijn 4 knoppen om de gegevens
weergave modus te configureren, en een hulp knop rechts, drukbaar
wanneer extra informatie beschikbaar is ter referentie voor u.

Elk parameter item toont onafhankelijk de geselecteerde modus.

Analoge metermodus – toont de parameters in de vorm van een
analoge meter grafiek

Tekst modus – dit is de standaard modus welke de parameters in
teksten weergeeft en in een lijst formaat toont

OPMERKING: Lezen van de status parameters, zoals een schakelaar 
lezing, welke voornamelijk in woord vorm zijn, zoals AAN, UIT, ACTIEF, 
en ANNULEREN, etc., kunnen alleen worden weergegeven in tekst 
modus. Terwijl het lezen van waarde parameters, zoals een sensor lezing, 
kan worden weergegeven in tekst modus en andere grafiek modi. 

Golfvorm grafiek modus – toont de parameters in golfvorm grafieken 

Wanneer deze modus wordt weergegeven displaying, zullen drie controle 
knoppen verschijnen aan de rechterzijde van het parameter item, wat u 
toestaat om de weergave status te manipuleren. 

� Tekst knop – hervat tekst weergave modus 

� Schaal knop – wijzigt de schaal waarden, welke zijn 
weergegeven onder de golfvorm grafiek. Er zijn 4 schalen 
beschikbaar: x1, x2, x4 en x8. 

� Zoom-in knop – druk eenmaal om de geselecteerde gegevens 
grafiek in volledig beeld weer te geven 

Digitale metermodus – toont de parameters in de vorm van een digitale 
meter grafiek 

Volledig scherm weergave – deze optie is alleen beschikbaar in de 
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golfvorm grafiek modus en wordt meestal gebruikt in grafiek 
samenvoegen status voor gegevens vergelijking. Er zijn drie controle 
knoppen beschikbaar aan de rechter bovenzijde van het scherm in deze 
modus. 

� Bewerk knop – drukken op deze knop opent een bewerk venster, 
waarin u de golfvorm kleur en de lijn dikte kunt instellen die wordt 
weergegeven voor het geselecteerde parameter item. 

� Schaal knop - verandert de schaal waarden die worden 
weergegeven onder de golfvorm grafiek. Er zijn 4 schalen 
beschikbaar: x1, x2, x4 en x8. 

� Zoom-uit knop – verlaat het volledig beeld scherm. 

� Om de golfvorm kleur en lijndikte in een data grafiek bewerken

1. Selecteer 1 tot 3 parameter items om weer te geven in golfvorm
grafiek modus.

2. Druk op de Zoom-in knop aan de rechterzijde om de gegevens
grafiek in volledig beeld weer te geven.

3. Druk op de bewerken knop , een bewerk venster verschijnt.

4. Selecteer een parameter item in de linker kolom.

5. Selecteer een gewenste voorbeeld kleur in de tweede kolom.

6. Selecteer een gewenste voorbeeld lijn dikte in de rechter kolom.

7. Herhaal stap 4 t/m 7 om de golfvorm te bewerken voor elk
parameter item.

8. Druk op klaar om de instelling op te slaan en te verlaten of druk op
annuleren om te verlaten zonder op te slaan.

4. Functionele knoppen

De activiteiten van all beschikbare functionele knoppen in het live
gegevens scherm zijn hieronder beschreven:

Terug – brengt u terug naar het vorige scherm of verlaat de functie.

Opnemen – start het opnemen van de opgehaalde live gegevens; de
opgenomen gegevens worden dan opgeslagen als een video clip in de
gegevensmanager applicatie voor toekomstige beoordelingen. Deze
functie kan automatisch worden geactiveerd in voorinstelling
drempelwaarde of handmatig naar keuze en de activering modus en
opname duur kan worden geconfigureerd in de instelling modus van live
gegevens.
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Freeze – geeft de opgehaalde gegevens in freeze modus. 

� Vorige frame – Gaat naar het vorige frame in de freeze gegevens. 

� Volgende frame – Gaat naar het volgende frame in de freeze 
gegevens. 

Hervatten – deze knop verschijnt wanneer de opname of freeze functie is 
toegepast. Het drukken op deze knop stopt gegevensregistratie, of 
verlaat freeze gegevens modus, en hervat de normale gegevens 
weergavemodus. 

Vlag – deze knop verschijnt wanneer de opname functie is toegepast. 
Drukken op deze knop stelt vlaggen in voor de opgenomen gegevens op 
punten die u zelf kiest, wanneer u de opgenomen video clip later afspeelt 
in gegevensmanager, zal de vooraf ingestelde vlag een popup 
inschakelen voor de invoer van tekst om notities te maken. 

Gegevens opschonen –hierop drukken wist alle eerder opgehaalde 
parameter waarden op een snijpunt wanneer u dat kiest. 

Naar top – verplaatst een geselecteerd gegevens item naar de top van 
de lijst. 

Grafiek samenvoegen – druk op deze knop om geselecteerde gegevens 
grafieken samen te voegen (alleen voor golfvorm grafiek modus). Deze 
functie is erg handig bij het maken van een vergelijking voor de 
verschillende parameters. 

OPMERKING: Deze modus ondersteunt grafiek samenvoegen alleen 
voor 2 tot 3 parameter items, dus selecteer niet minder als 2 of meer als 3 
items per keer bij het grafiek samenvoegen. 

� Om grafiek samenvoegen modus et annuleren, drukt u op de
drop-down knop aan de rechterzijde van de parameternaam, en
selecteer een data weergavemodus.

Toon selectie/toon alles – druk op deze knop om te wisselene tussen de 
twee opties; één toont de geselecteerde parameter items, de ander toont 
alle beschikbare items. 
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Instelling – drukken op deze knop opent een instelling scherm, wat u 

toestaat de activering modus, opname duur en verschillende 
drempelwaarden voor gegevens opname in te stellen en andere 

handelingen kunt uitvoeren. 

Figuur 4-12 Voorbeeld instelling modus in live gegevens 

Erzijn vier navigatie knoppen bovenaan het instelling  modus scherm. 

� Bereik knop – toont het configuratie scherm waarin u on de 

dremplewaarden kunt instellen, een hoog limiet en een laag limiet, 

voor de activering van het zoem alarm. Deze functie wordt alleen 

toegepast in de golfvorm grafiek weergave modus. 

a) MIN – hierop drukken opent een virtueel toetsenbord, wat u
toestaat de vereiste lage limiet waarde in te voeren

b) MAX – hierop drukken opent een virtueel toetsenbord, wat u
toestaat de vereiste hoge limiet waarde in te voeren

c) Zoem alarm  – schakelt het alarm aan en uit. De alarm functie

laat een piep geluid horen als een herinnering wanneer de
gegevens lezing het vooraf ingestelde minimum of maximum
punt bereikt

� Om grenswaarden voor de parameter waarden in te stellen

1. Druk op de instelling functionele knop onderaan het live
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gegevens scherm. 

2. Druk op de Bereik navigatie knop.

3. Selecteer een parameter item in de linker kolom of voer de
naam van het item in, in de zoekbalk.

4. Druk op de rechterzijde van de MIN knop en voer de vereiste
minimum waarde in.

5. Druk op de rechterzijde van de MAX knop en voer de vereiste
maximum waarde in.

6. Druk op de AAN/UIT  knop aan de rechterzijde van de zoem
alarm knop om het aan of uitte schakelen.

7. Druk op klaar om de instelling op te slaan en terug te gaan
naar het live gegevens scherm, of druk op annuleren om te
verlaten zonder op te slaan.

Als de drempel limieten succesvol zijn ingesteld, zullen nu twee 
horizontale lijnen verschijnen op elke gegevens grafiek (wanneer de 
golfvorm grafiek modus wordt toegepast) om het alarmerende punt 
aan te geven. De drempel lijnen worden getoond in andere kleuren 
dan de golfvorm van de parameters om ze te onderscheiden. 

� Opname knop – toont het configuratie scherm voor opname 
instelling, waarin u hhet activering type, duur en activeringspunt kunt 
instellen voor de gegevens opname functie. 

a) Activering type – stelt de activering modus in voor gegevens
opname, hoofdzakelijk twee soorten: handmatig en
automatisch. ER zijn vier opties beschikbaar:

1) Handmatig – laat u handmatig gegevens opname starten
en stoppen

2) DTC – automatische triggers data registratie wanneer een
DTC is gedetecteerd

3) DTC controle modus – activeert automatisch gegevens
opname wanneer bepaalde vooraf geselecteerde DTC
typen worden gedetecteerd

4) Parameter – activeert automatisch gegevens registratie
wanneer een parameter waarde de vooraf ingestelde
drempel bereikt

b) Duur – stelt de opname tijd in (alleen voor automatische
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activering modus) 

c) Activeringspunt – reserveert een relatief percentage van een
opname lengte voor het gegevens opname startpunt ter
referentie (alleen voor automatische activering modus)

� Om instellingen uit te voeren voor live gegevens record

1. Druk op de instelling functionele knop onderaan het live
gegevens scherm.

2. Druk op de opname navigatie knop.

3. Druk op de 
○○○○

,> knop aan de rechter kant van de trigger
type  balk en selecteer de gewenste trigger modus.

4. Druk op de ○○○○,> knop aan de rechter kant van de duur  balk
en selecteer een tijd lengte.

5. Druk op de ○○○○,>  knop aan de rechter kant van de
activeringspunt balk en selecteer een relatief percentage van
een opname lengte dat wordt gereserveerd voor het gegevens
opname startpunt.

6. Druk op klaar om de instelling op te slaan en terug te gaan
naar het live gegevens scherm, of druk op annuleren om te
annuleren zonder op te slaan en instelling te verlaten.

� Klaar knop - bevestigt en slaat de instellingen op en brengt u terug 
naar het live gegevens scherm. 

� Annuleer knop – annuleert de instelling activiteit en brengt u terug 
naar het live gegevens scherm. 

4.6.5 Actieve test 

De actieve Test functie wordt gebruikt om toegang te krijgen tot 
voertuig-specifieke sub-systemen en component testen. Beschikbare test 
verschilt per fabrikant, jaar en model, en alleen beschikbare testen worden 
getoond in het menu. 

Tijdens een actieve test, zendt de tester opdrachten naar de ECU om de 

actuatoren aan te drijven. Deze test bepaald de integriteit van het systeem of 
onderdelen door het lezen van de ECU gegevens van de motor, of door het 
monitoren van de activiteiten van de actuatoren, zoals het schakelen van een 

solenoïde, relais, of schakelaar, tussen twee opererende staten. 
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Selecteren van actieve test opent een menu met testmogelijkheden die 

verschilt per merk en model. Een menu optie selecteren activeert de test. Volg 
all scherm instructies tijdens het uitvoeren van de testen. Hoe en welke 
informatie wordt weergegeven op het scherm is afhankelijk van het type test 

dat wordt uitgevoerd. Sommige tuimel en variabele controle testen tonen 
actieve test bedieningen bovenaan het scherm met gegevens stream 

informatie daaronder, of vice versa. 

Figuur 4-13 Voorbeeld actieve test scherm 

De functionele knoppen in de hoek rechtsonder in het actieve test scherm 
manipuleren de testsignalen. De operationele instructies worden 
weergegeven in de hoofd sectie van het test scherm. Volg simpelweg de 
instructies op het scherm en maak de juiste selecties om de testen te 
voltooien. Elke keer dat een handeling succesvol is uitgevoerd, wordt een 
bericht zoals “handeling voltooid”, “activering succesvol”, of iets dergelijks 
weergegeven. 

Druk op de ESC functie knop om de test te verlaten wanneer deze is 
beeindigd. 

4.6.6 Speciale functies 

Deze functies voeren verschillende component anpassingen uit, wat u 
toestaat om bepaalde componenten opnieuw te kalibreren of configureren na 
reparaties of vervanging. 
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De hoofd sectie van het aanpassing bediening scherm toont een lijst met 
operationele en voertuig status informatie, wat voornamelijk uit vier delen 
bestaat: 

1. Het eerste deel in de bovenste regel toont de beschrijving van de activiteit

die wordt uitgevoerd, en de uitvoering status wordt rechts weergegeven,
zoals voltooid of geactiveerd, etc.

2. Het tweede deel toont de voorwaarden of eisen voor het uitvoeren van de

activiteit die wordt gekozen.

3. Het derde deel toont de huidige voorwaarden van de voertuig controle
module die wordt geleerd voor vergelijking met de randvoorwaarden die

worden voorgesteld door het tweede deel. Als de huidige toestand van de
controle module buiten de voorgestelde grenswaarde ligt, moet u de
conditie van het voertuig aanpassen zodat het aan de eis voldoet.

4. Het laatste deel geeft de instructie weer over hoe de functionele knop in
de hoek rechtsonder in het scherm te gebruiken om de leer-in activiteiten

te manipuleren. 

Figuur 4-14 Voorbeeld aanpassing activiteit scherm 
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Lees de informatie zorgvuldig en controleer dienovereenkomstig de voertuig 
voorwaarden, wanneer u er zeker van bent dat het voertuig klaar is om de 
aanpassing uit te voeren, volgt u simpelweg de instructie die wordt verstrekt 
om de juiste keuzes te maken. Wanneer de bewerking klaar is, wordt een 
uitvoeringsstatus bericht zoals voltooid, afgewerkt of succesvol weergegeven. 

Druk op de ESC knop om de functie te verlaten. 

4.7 Service 
De service sectie is speciaal ontworpen om u snel toegang te verschaffen tot 
de voertuig systemen voor verschillende geplande service en onderhoud 
uitvoeringen. Het typische service operatie scherm is een serie menu 
aangedreven uitvoerende opdrachten. Volg de instructies op het scherm om 
de juiste uitvoerende optieste selecteren, voer juiste waarden of gegevens in 
en voer de nodige acties uit, het systeem zal u door de gehele uitvoering voor 
verschillende service activiteiten leiden. 

De meest voorkomende uitgevoerde service functies omvatten: 

� Olie reset service 

� TPMS programmering service 

� EPB service 

� ABS/SRS diensten 

� SAS kalibratie dienst 

� DPF regeneratie dienst 

4.7.1 Functie beschrijvingen 

Deze sectie beschrijft de hoofdfuncties voor voertuig service: 

Olie reset service 

Deze functie staat u toe om een reset uit te voeren voor het motorolie leven 
systeem, wat een optimale olie leven verversing interval berekent afhankelijk 
van de voertuig rij voorwaarden en het klimaat. De olie leven herinnering moet 
elke keer worden gereset wanneer de olie wordt ververst, zodat het systeem 
kan berekenen wanneer de olie verversing nodig is. 

Bandenspanning monitor systeem (TPMS) service 

Deze functie staat u toe om snel de banden sensort IDs van de ECU van 
hetvoertuig te bekijken, zowel al shet uitvoeren van TPMS programmering en 
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reset procedures nadat banden sensoren zijn vervangen.
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Elektrische parkeer rrem (EPB) service 

Deze functie heeft een groot aantal mogelijkheden om het elektronische 
remsysteem veilig en effectief te onderhouden. De applicaties omvatten 
deactivering en activering van het rem controle systeem, assistentie bij 
remvloeistof controle, openen en sluiten van remblokken, en istellen van 
remmen na schijf of blok vervanging, etc. 

ABS/SRS diensten 

Deze functie staat u toe om verschillende bi-directionele testen uit te voeren 
om de bediening voorwaarden te controleren van zowel de 
anti-blokkeersysteem als het aanvullende veiligheidssysteem, zoals 
geautomatiseerd lekken, pomp motor test en module informatie controleren, 
etc. 

Stuurhoek sensor (SAS) service 

Deze functie staat u toe kalibratie voor de stuurhoek sensor uit te voeren, wat 
permanent de huidige stuur positie opslaat als de recht vooruit positie in de 
stuurhoek sensor EEPROM. Bij succesvolle voltooiing van de kalibratie, wordt 
het stuurhoek sensor fout geheugen automatisch gewist. 

DPF regeneratie dienst 

De diesel roetfilter service functie voert de regeneratie procedure uit welke de 
DPF opschoon activiteit is om de blokkage te wissen door het continue 
verbranden van de roet dat is vastgelopen in de DPF filter. Als het DPF licht in 
het voertuig gaat branden en u succesvol een DPF regeneratie cyclus voltooid, 
zult u opmerken dat het DPF licht automatisch uit zal gaan. 

4.8 Generieke OBD II activiteiten 
Een snel toegang optie voor OBD II/EOBD voertuig diagnose is beschikbaar 
in het voertuig menu scherm (Figuur 4-1). Deze optie presenteert een snelle 

manier om te controleren voor DTCs, het isoleren van de oorzaak van een 
brandende storing controlelamp (MIL), monitor status controleren voor 
emissie certificering test, reparaties verifiëren en een aantal andere diensten 

uitvoeren die emissie gerelateerd zijn. De OBD direct toegang optie wordt ook 
gebruikt voor het testen van OBD II/EOBD conforme voertuigen die niet zijn 
opgenomen in de diagnostiek databank. 

Functies van de diagnostische werkbalk knoppen aan de bovenzijde van het 
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scherm zijn hetzelfde als die beschikbaar zijn voor specifieke voertuig 
diagnostiek. Zie Tabel 4-2 Diagnostiek werkbalkknoppen op pagina 34 voor 
details. 

4.8.1 Algemene procedure 

� Om toegang te krijgen tot de OBD II/EOBD diagnostische functies

1. Drukt u op de diagnostiek applicatie knop in het MaxiSys
werkmenu. Het voertuig menu wordt weergeegeven.

2. Druk op de EOBD knop. Er zijn twee opties om verbinding te
maken methet voertuig.

� Auto Scan  – Wanneer deze optie is geselecteerd probeert het
diagnostische hulpmiddel communicatie te maken met gebruik

van elke protocol om te bepalen op welke het voertuig aan het
uitzenden is.

� Protocol  – Wanneer deze optie is geselecteerd opnet het 

scherm een sub-menu met verschillende protocollen. Een 
communicatie protocol is een gestandaardiseerde manier van 
gegevens communicatie tussen een ECM en een 

diagnostisch hulpmiddel. Globale OBD kan verschillende 
communicatieprotocollen gebruiken. 

3. Selecteer een specifiek protocol als de protocol  optie is

geselecteerd. Wacht tot het OBD II diagnostische menu verschijnt.
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Figuur 4-15 Voorbeeld OBD II diagnostisch menu 

OPMERKING: De 
○○○○

,i knop die wordt weergegeven naast de functie 

naam is drukbaar, drukken hierop opent een ballon met extra functie 

informatie. 

4. Selecteer een functie optie om verder te gaan. 

� DTC & FFD 

� I/M Gereedheid  

� Live gegevens  

� O2 Sensor monitor  

� On-board monitor  

� Onderdeel test  

� Voertuiginformatie  

� Voertuig status  

OPMERKING:  Sommige functies worden alleen ondersteund door 

bepaalde voertuig merken. 

4.8.2 Functie beschrijvingen 

Deze sectie beschrijft de verschillende functies van elke diagnostische optie: 

DTC & FFD 

Wanneer deze functie is geselecteerd, geeft het scherm een lijst weer met 
opgeslagen codes en afwachtende codes.  Wanneer de freeze frame 
gegevens van bepaalde DTCs beschikbaar zijn voor het bekijken, zal een 
sneeuwvlok knop worden weergegeven aan de rechterzijde van het DTC item. 
De verwijder codes functie kan worden toegepast door te drukken op de 
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functionele knop aan de onderkant van het scherm. 

Figuur 4-16 Voorbeeld DTC & FFD scherm 

� Opgeslagen codes  

Opgeslagen codes zijn de huidige emissie gerelateerde DTCs van de 
ECM van het voertuig. OBD II/EOBD codes hebben een prioriteit volgens 
hun emissie ernst, met hogere prioriteit codes die lagere prioriteit codes 
overschrijven. De prioriteit van de codes bepaald de verwijdering van de 
MIL en de codes verwijderen procedure. Fabrikanten rangschikken codes 
op verschillende manieren, verwacht daarom verschillen tussen merken. 

� Afwachtende codes  

Dit zijn codes waarvan aan de instelling voorwaarden zijn voldaan tijdens 
de laatste rij cyclus, maar moeten aan worden voldaan bij twee of meer 
opeenvolgende rij cycli voordat de DTC werkelijk is ingesteld. Het 
beoogde gebruik van deze service is om de service technicus te 
assisteren na een voertuig reparatie en na het opschonen van 
diagnostische informatie, door het rapporteren van test resultaten na een 
enkele rij cyclus. 

a) Als een test mislukt tijdens de rij cyclus, zal de DTC die
geassocieerd is met de test worden gerapporteerd. Als de
afwachtende fout niet opnieuw voorkomt binnen 40 tot 80 opwarm

cycli, wordt de fout automatisch gewist van het geheugen.

b) Testresultaten gerapporteerd door deze dienst wijzen niet
noodzakelijk op een defect component of systeem. Als de

testresultaten een mislukking aangeven na extra rijden, dan wordt
een DTC ingesteld om een defecte onderdeel of systeem aan te
geven, en zal de MIL branden.

� Freeze Frame  

In de meeste gevallen is het opgeslagen frame de laatste DTC dat is 

voorgekomen. Bepaalde DTCs, die een grotere invloed hebben op 
voertuig emissie, hebben een hogere prioriteit. In deze gevallen, is de 
hoogste prioriteit DTC diegene waarvoor de freeze frame opnames 

worden behouden. Freeze frame gegevens bevatten een “snapshot” van 
kritische parameter waarden ten tijde dat de DTC is ingesteld. 

� Codes verwijderen  
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Deze optie wordt gebruikt voor het opschonen van alle emissie 

gerelateerde diagnostische gegevens zoals, DTCs, freeze frame 
gegevens en fabrikant specifieke uitgebreide gegevens van de ECMvan 
het voertuig en reset de I/M gereedheid monitor status voor alle voertuig 

monitoren naar de niet gereed of niet voltooid status. 

Een bevestiging scherm wordt getoond wanneer de codes opschonen 
optie is geselecteerd om onbedoelde gegevens verlies te voorkomen. 

Selecteer ja in het bevestiging scherm om verder te gaan, of nee om te 
verlaten. 

I/M Gereedheid 

Deze functie wordt gebruikt on de gereedheid van het bewaking systeem te 

controleren. Het is een uitstekende functie om te gebruiken voor de inspectie 
van een voertuig op naleving van een staat emissie programma. Selecteren 
van I/M gereedheid opent een sub-menu met twee keuzes: 

� Sinds DTCs opgeschoond  – toont de status van monitors sinds de 

laatste keer dat de DTCs zijn verwijderd. 

� Deze rij cyclus  – toont de status van monitoren sinds het begin van de 

huidige rij cyclus. 

Live gegevens 

Deze functie toont de real-time PID gegevens vanuit ECU. Weergegeven 
gegevens omvatten analoge ingangen en uitgangen, digitale ingangen en 
uitgangen en systeem status informatie uitzending op de voertuig gegevens 

stream. 

Live gegevens kunnen worden weergegeven in verschillende modi, see 4.6.4 
Live gegevens op pagina 45 voor gedetailleerde informatie. 

O2 Sensor monitor 

Deze optie staat ophalen en bekijken van O2 sensor monitor test resultaten 
toe voor de meest recent uitgevoerde testen vanuit deon-board computer van 
het voertuig. 

De O2 sensor monitor test functie wordt niet ondersteund door voertuigen die 
communiceren met gebruik van een controller area netwerk (CAN). 
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Raadpleeg, voor O2 sensor monitor tests resultaten van met CAN uitgeruste 

voertuigen, On-board monitor. 

On-board monitor 

Deze optie staat u toe de resultaten te bekijken van de on-board monitor 
testen. De testen zijn nuttig na het onderhoud of na het verwijderen van 

hetcontrol module geheugen van het voertuig. 

Onderdeel test 

Deze service schakelt bi-directionele controle van de ECM in zodat het 
diagnostische hulpmiddel bedieningsopdrachten kan overbrengen om de 

voertuig systemen te bedienen. Deze functie is nuttig om te bepalen hoe goed 
de ECM reageert op een commando.
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Voertuiginformatie 

De optie toont het voertuig identificatie nummer (VIN), de kalibratie 

identificatie en het kalibratie verificatie nummer (CVN), en andere informatie 
van het test voertuig. 

Voertuig status 

Dit item wordt gebruikt om de huidige voorwaarde van het voertuig te 

controleren, inclusief communicatie protocollen van OBD II modules, 
opgehaalde codes aantallen, status van de storingslamp (MIL) en andere 
extra informatie kan worden weergegeven. 

4.9 Diagnostiek verlaten 
De diagnostiek applicatie blijft open zolang er een actieve communicatie is 
met het voertuig. U moet de disagnostiek activiteit interface verlaten om alle 
communicatie met het voertuig te stoppen te stoppen voordat u de diagnostiek 
applicatie afsluit. 

OPMERKING: Er kan schade aan de elektronische controle module (ECM) 

van het voertuig worden aangebracht als de communicatie wordt onderbroken. 
Zorg ervoor dat alle verbindingen, zoals data kabel, USB kabel, en draadloos 

of kabelnetwerk te allen tijde correct zijn verbonden tijdens het testen. Sluit 
alle testen af voordat u de test-kabel ontkoppelt of het hulpmiddel uitschakelt. 

� Om de diagnostische applicatie te verlaten

1. Druk, vanuit een actief diagnostisch scherm, op de terug of ESC
functionele knop om stap-voor-stap een diagnostische sessie te
verlaten; of

2. Druk op de voertuig wisselen knop in de diagnostische werkbalk
om terug te gaan naar het voertuig menu scherm.

3. Druk, vanuit het voertuig menu scherm, op de home knop in de
bovenste werkbalk; of druk op de terug knop in de navigatiebalk
onderaan het scherm. of

4. Druk op de home knop in de diagnostische werkbalk om de
applicatie direct te verlaten en naar het MaxiSys werkmenu te gaan.

Nu communiceert de diagnostische applicatie niet meer met het voertuig en i 

shet veilig om andere MaxiSys applicaties et openen of het MaxiSys 
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diagnostische systeem te verlaten en terug te gaan naar het home scherm 

van hetAndroid systeem. 
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Chapter 5  Gegevensmanager activiteiten 
De gegevensmanager applicatie wordt gebruikt voor het opslaan, afdrukken, en 

beoordelen van de opgeslagen bestanden. De meeste activiteiten worden bestuurd via 

de werkbalk. 

Selecteren van de gegevensmanager applicatie opent het bestand systeem menu. 

Verschillende bestand typen zijn appart gesorteerd onder verschillende opties, er zijn 

zes typen informatie bestanden om te bekijken of af te spelen. 

Figuur 5-1 Voorbeeld gegevensmanager hoofdscherm 

5.1 Activiteiten 

Gegevensmanager activiteiten zijn gebaseerd op werkbalk bedieningen, 

details worden toegelicht in de volgende secties. 

5.1.1 Afbeelding bestanden 

De afbeelding sectie is een JPG databank die alle genomen screenshot 

afbeeldingen bevat. 
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Figuur 5-2 Voorbeeld afbeelding database scherm 

1. Werkbalk knoppen  – worden gebruikt om de afbeelding bestanden te 
bewerken, af te drukken en verwijderen. Zie Tabel 5-1 Werkbalk knoppen 
in JPG database op pagina 66 voor gedetailleerde informatie. 

2. Hoofd sectie  – toont de opgeslagen afbeeldingen. 

Tabel 5-1 Werkbalk knoppen in JPG database 

Naam Knop Omschrijving 

Terug 
 

Gaat terug naar het vorige scherm.  

Ga naar 
bewerken 

 Drukken op deze knop toont de bewerk 
werkbalk om afbeelding informatie af te 
drukken, verwijderen of te bekijken. 

Annuleer 
 Drukken op deze knop sluit de bewerk 

werkbalk of annuleert bestand zoeken. 

Zoek 
 Vindt snel het afbeelding bestand door het 

invoeren van de voertuig naam, test path, 
bestandsnaam of bestand informatie. 

Info 
 Drukken op deze knop opent een venster dat 

de gedetailleerde informatie van de afbeelding 
weergeeft. 

Afdrukken 
 Het drukken op deze knop drukt de 

geselecteerde afbeelding af. 
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Verwijderen Het drukken op deze knop verwijdert de 
geselecteerde afbeelding. 

� Om afbeelding informatie te bewerken

1. Selecteert u gegevensmanager applicatie in het MaxiSys
werkmenu.

2. Selecteer afbeelding om toegang te krijgen tot de JPG database.

3. Selecteer een afbeelding om het weer te geven in volledig scherm.

4. Eenmaal op het scherm drukken toont de bewerk werkbalk.

5. Druk op de info knop om een venster te openen dat de afbeelding
informatie weergeeft.

6. Druk op de bewerk knop in de rechter bovenhoek van het venster.
Het bewerk scherm wordt weergegeven.

7. Bewerk de afbeelding informatie door de nieuwe bestandsnaam en
bestand informatie in te voeren.

8. Druk op klaar om de informatie op te slaan en te verlaten of druk op
annuleren om te verlaten zonder op te slaan.

� Om geselecteerde afbeeldingen te verwijderen

1. Selecteert u gegevensmanager applicatie in het MaxiSys

werkmenu.

2. Selecteer afbeelding om toegang te krijgen tot de JPG database.

3. Druk op de bewerken invoeren knop om de bewerk werkbalk weer

te geven.

4. Selecteer de afbeeldingen die verwijdert moeten worden door te

drukken op de thumbnail afbeeldingen, de geselecteerde thumbnail

geeft een vink symbool weer in de rechter onderhoek.

5. Druk op de verwijder knop, en dan op verwijder selectie , nu zijn

de geselecteerde afbeeldingen verwijderd.

5.1.2 PDF bestanden 

De PDF sectie bewaart en toont alle PDF bestanden van opgeslagen 
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gegevens. Selecteer, na het invoeren van de PDF databank,een PDF bestand 

om de opgeslagen informatie te bekijken. 

Deze sectie gebruikt de standaard Adobe Reader applicatie voor het bekijken 
en bewerkenvan bestanden, raadpleeg de bijbehorende Adobe Reader 

handleiding voor meer gedetailleerde instructies. 

5.1.3 Gegevens beoordelen 

De herziening gegevens sectie staat u toe de opgenomen gegevens frames 
van live gegevens streams af te spelen. 

Selecteer, in het herziening gegevens hoofdscherm, een opgenomen bestand 

om af te spelen. 

Figuur 5-3 Voorbeeld gegevens afspeel scherm 

1. Drop-down werkbalk  – druk op de knop aan de bovenkant in het
midden van het scherm om de drop-down werkbalk te openen

2. Hoofd sectie  – toont de opgenomen gegevens frames

3. Navigatie werkbalk  – staat u het manipuleren van de gegevens
afspelen toe

Gebruik de navigatie werkbalk knoppen om de opname gegevens van frame 
tot frame af te spelen. 

Druk op terug  om gegevens afspelen te verlaten. 
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5.1.4 Apps manager  

Deze sectie staat u toe om de firmware applicaties die zijn geïnstalleerd op 

het MaxiSys diagnostische systeem et beheren. Deze sectie selecteren opent 
een beheer scherm, waarop u alle beschikbare voertuig diagnostische 
applicaties kunt controleren. 

Selecteer de voertuig firmware die u wilt verwijderen door te drukken op het 
automerk symbool, het geselecteerde item zal een blauwe vink weergeven in 
de rechter bovenhoek. Druk op de verwijderen knop in de bovenste balk om 

de foirmware te verwijderen van de systeem databank. 



   

70 

 

Chapter 6  MaxiFix activiteiten 
De MaxiFix applicatie opent de on-line probleemoplosser databank, wat u niet alleen 

virtueel alle meest voorkomende diagnistische probleemcode (DTC) databank voor de 

meeste voertuigen verstrekt, maar ook dient als een forum dat u toestaat te netwerken 

met andere MaxiSys gebruikers en u toegang geeft tot een uitgebreide databank van 

reparatie en diagnostische tips samen met geregistreerde bewezen oplossingen. 

Terwijl de MaxiFix de overvloedige beschikbare probleemoplosser informatie verstrekt, 

blijft de databank groeien met dagelijkse probleemoplosser bronnen door het 

registreren van de gerapporteerde oplossingen, en de adviezen van de MaxiSys 

gebruikers over de hele wereld. 

Informatie in de MaxiFix databank is georganiseerd in een reeks diagnostische tips die 

zijn ontworpen om u snel te leiden naar de bron van de oorzaak van een bepaald 

probleem in het test voertuig, wat u zal helpen snel een oplossing te vinden voor 

verschillende diagnostische problemen. 

6.1 Navigatie 
U moet het apparaat registreren in uw online account vaardat u het MaxiFix 
platform opstart, zie 12.1Product registratie op pagina 101 voor details. 
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Figuur 6-1 Voorbeeld MaxiFix startpagina 

Het MaxiFix interface heeft 3 hoofd secties: 

1. Kopbalk – bevindt zich langs de bovenkant van de pagina, wordt gebruikt

om voertuigen te selecteren en het uitvoeren van sleutelwoord
zoekopdrachten.

2. Navigatiebalk – beviondt zich langs de linkerzijde van de pagina en

wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de algemene functies van
MaxiFix.

3. Hoofdscherm – Het centrale deel van de pagina presenteert inhoud

gebaseerd op de voertuig attributen en geselecteerde sleutelwoorden.
Het hoofdschewrm heeft ook tabs die u tussen functies laat wisselen.
Welke tabs beschikbaar zijn hangt af van welke functie is geselecteerd in

de navigatiebalk.

Kopbalk 

De kopbalk, welke langs de bovenkant van de pagina loopt, bevat: 

� Een selecteer voertuig knop om het voertuig identificatie venster te 
openen, en voertuig informatiebalk dat de actieve voertuig informatie 
toont, bijvoorbeeld “2013 > Honda > Crosstour > EX”. 

� Een zoek veld wat gebruikt wordt voor het invoeren van sleutelwoorden, 
codes of symptomen. 

Selecteer voertuig knop 

De “selecteer voertuig” knop, in de kopbalk, wordt gebruikt om te identificeren 
welk voertuig u naar wilt refereren in MaxiFix. Voertuig attributen worden 
geselecteerd uit een opeenvolging van optie lijsten. Maak een selectie om 
verder door de lijsten te gaan. Deze gegevens worden gebruikt om 
zoekopdrachten te filteren zodat alleen informatie dat van toepassing is voor 
het geïdentificeerde voertuig wordt weergegeven. 

� Om een voertuig te selecteren

1. Druk op de selecteer voeruig  knop in de kopbalk bovenaan de
pagina.

2. Selecteer het jaar van het voertuig vanuit de lijst die is
weergegeven.
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3. Selecteer het merk van het voertuig vanuit de lijst die is
weergegeven.

4. Selecteer het model van het voertuig vanuit de lijst die is
weergegeven.

5. Selecteer het sub-model van het voertuig vanuit de lijst die is
weergegeven.

6. Selecteer de motor van het voertuig vanuit de weergegeven lijst.

7. Na het maken van een volledige selectie door het kiezen van alle
voertuig attributen, zal het scherm verfrissen en nu wordt het
geselecteerde voertuig getoond in de kopbalk.

6.1.1 Terminologie 

MaxiFix tip 

MaxiFix tips zijn beknopte en volledige beschrijving van een echte oplossing 
voor een bepaald voertuig reparatie probleem. Een MaxiFix tip is een 
combinatie van bewezen oplossingen en voertuig specifieke gegevens die wij 
hebben verzameld en geanalyseerd in een alles-in-één informatiebron om u te 
helpen help voertuig problemen snel en makkelijk op te lossen. 

In MaxiFix kunt u zoeken naar tips of voer uw eigen tip in om andere leden van 
de gemeenschap te helpen hun voertuig problemen op te lossen. 

MaxiFix tips bestaat 3 typen tips: 

1. Autel gecertificeerde tips  – deze tips zijn door strenge beoordeling
door deskundigen gegaan.

2. Echte oplossingen tips – deze tips zijn verzameld van werkelijke winkel
reparatie orders en worden gepresenteerd in een makkelijk te begrijpen
klacht, oorzaak, correctie formaat.

3. MaxiFix gemeenschap tips – dit zijn tips die zijn aangemaakt door de
MaxiFix leden van de gemeenschap.

� Het zoeken naar een MaxiFix tip

1. Druk op de selecteer voertuig  knop in de kopbalk bovenaan de

pagina om een specifiek voertuig te selecteren.

2. Voer een zoekterm in het invoer veld van de zoekbalk in welek zich



MaxiFix activiteiten Navigatie  

73 

bevindt in het hoofd scherm. 

3. De zoek resultaten zijn weergegeven in een lijst. Kies een
onderwerp dat u intereseert; druk erop om de volledige details te
bekijken.

Opgelost! 

De “Opgelost!” aanwijzing die verschijnt in  de hoofdregel van een tip geeft 
aan dat de tip in kwestie tenminste één technicus in de gemeenschap heeft 
geholpen met het repareren van een voertuig. Elke keer dat u een tip leest, 
wordt u de mogelijkheid geboden om een opgelost toe te voegen! telt als de 
tip u geholpen heeft om een probleem te verhelpen. Elke keer dat iemand 
drukt op “opgelost!” in de tip, wordt er één toegevoegd aan het totale aantal 
opgelost! voor de tip. De Opgelost! telling laat u gemakkelijk zien welke tips 
echt helpen om voertuig problemen op te lossen. 
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6.2 Activiteiten 

De Navigatiebalk is aan de linkerzijde van het scherm. Knoppen in de 

navigatiebalk openen de hoofd secties van MaxiFix. Beschikbare 

navigatiebalk selecties omvatten: 

� Home – toont de recent bekeken vragen en oplossingen en ook de 

leaderboard. 

� Uw Cloud – toont al uw publicaties inclusief vragen en tips in de 

gemeenschap, en staat u toe een vraag te stellen en een tip in te voeren. 

� Zoek oplossing  – staat u toe te zoeken naar informatie in alle 

beschikbare bronnen in MaxiFix, inclusief: open vragen, tips en echte 

oplossingen, en toont zoekresultaten. 

� Q&A  – toont de laatste vragen en oplossingen. 

� Onderhoud  – opent de FAQ pagina of een berichtenbox om contact op 

te nemen met klantenservice via email. 

6.2.1 Start 

Home, is de eerste optie in de navigatiebalk aan de linkerzijde van het scherm, 

opent de home pagina in MaxiFix. Er zijn twee functies beschikbaar. 

� Leaderboard  – toont de top gerangschikte MaxiFix leden van de 

gemeenschap. 

� Mijn recent bekeken  – toont een lijst met links naar de vragen, tips en 

echte oplossingen  die u recent heeft bezocht. 

Leaderbord 

De leaderboard toont de top gerangschikte MaxiFix leden van de 

gemeenschap. Leden van de gemeenschap worden punten toegewezen voor 

het beantwoorden van vragen, en diegene die de meeste punten verzamelen 

worden vermeld op de MaxiFix leaderboard. Hoe meer punten u heeft ho 

groter de kans dat u op de leaderboard wordt vermeld. 

Om te worden vermeld op de leaderboard moeten de leden van de 
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gemeenschap vragen beantwoorden om punten toegewezen te krijgen. 

Puntensysteem 

� 1 punt wordt toegekend voor het beantwoorden van een vraag. 

� 5 ppunten worden toegekend als uw antwoord wordt beoordeeld als 
“Goed antwoord” door het MaxiFix lid van de gemeenschap dat de vraag 
heeft gesteld. 

� 10 punten worden toegekend als uw antwoord wordt beoordeeld als 
“Beste antwoord” door het MaxiFix lid van de gemeenschap dat de vraag 
heeft gesteld. 

6.2.2 Uw cloud 

Uw Cloud, de tweede optie in de navigationbalk aan de linkerzijde van het 
scherm, opent uw persoonlijke MaxiFix pagina. Om toegang te krijgen tot uw 
Cloud pagina kunt u ofwel selecteren vanuit de tabs of de links gebruiken aan 
de bovenzijde van de pagina: 

� Geopende vragen – opent een lijst met links naar de geopende vragens 
die u heeft gepubliceerd voor de gemeenschap 

� Gesloten vragen – opent een lijst met links naar de gesloten vragen die 
u heeft gepubliceerd voor de gemeenschap 

� Uw tips – opent een lijst met links naar tips die u heeft bijgedragen aan 
de gemeenschap 

� Vraag het de experts – staat u toe uw vraag te publiceren aan de 
gemeenschap 

� Voer een tip in – staat u toe uw persoonlijke reparatie ervaring met de 
gemeenschap te delen 

Druk op uw Cloud  in de navigatiebalk aan de linkerzijde van het scherm, om 
alle vragen en tips die u heeft bijgedragen aan de gemeenschap weer te 
geven. 

� Om een vraag te stellen op MaxiFix

1. Druk, als u dit nog niet gedaan heeft, op selecteer voertuig  in de
kopbalk en voer de identificerende attributen in van het voertuig
waar u de vraag over wilt stellen.

2. Druk op uw Cloud  in de navigatiebalk aan de linkezijde van het
scherm om uw Cloud pagina te openen.
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3. Zoek, in de uw Cloud pagina, vraag het de experts ; druk op deze
link om de vragen pagine te openen.

De vraag pagina heeft 4 secties:

� Onderwerp  – dit is waar u een kort onderwerp invoert voor de
vraag. 

� Symptomen – dit is waar u beschrijft hoe het voertuig reageert. 

� Uitgevoerde diagnostische stappen/vervangen onderdelen 
– vermeld alle vorige diagnostische testen die u heeft
uitgevoerd, inclusief de resultaten van de testen. Vermeld ook

alle onderdelen die zijn vervangen gedurende het vorige
diagnostische werk.

� Uw vraag – stel een duidelijke en beknopte vraag die u wilt 

vragen aan de gemeenschap. Zorg ervoor dat u beschrijvend 
en beknopt bent bij het stellen van uw vraag. 

4. Druk op de annuleren  knop aan de rechter onderzijde van de
pagina omuw tip te verwijderen en terug te gaan naar de uw Cloud
pagina. Of,

5. Druk op de indienen  knop aan de rechter onderzijde van de pagina
om uw tip bij te dragen aan de gemeenschap.

“Goed antwoord” of “Beste antwoord” beoordelingen 

Antwoorden beantwoorden is een goede manier om iets terug te doen voor de 
MaxiFix gemeenschap. Het lid dat de vraag heeft gesteld kan een “Goed 
antwoord” en een “Beste antwoord” selecteren vanuit alle antwoorden. het lid 
van de gemeenschap dat het goed antwoord of beste antwoord heeft verstrekt 
op een vraag wordt erkend voor hun bijdrage. 

Over goede antwoorden en/of beste antwoorden: 

� Slechts één antwoord kan worden beoordeeld als “Beste antwoord”. 

� Meer als één antwoord kan worden beoordeeld als “Goed antwoord”. 

� Alleen het MaxiFix lid van de gemeenschap dat de vraag heeft gesteld 
kan de antwoordenbeoordelen. 

Sluit een vraag 

Vragen die u publiceert voor de gemeenschap moeten worden gesloten zodra 
het voertuig reparatie probleem is opgelost. U wordt aangemoedigd de 
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oplossing te documenteren, ene een belangrijk onderdeel om dit te doen is 
informatie verstrekken over wat werkelijk het voertuig heeft gerepareerd zodat 
andere MaxiFix leden van de gemeenschap de informatie ook kunnen 
gebruiken. Om een vraag te sluiten klikt u op de “sluit vraag” knop aan de 
rechterzijde van uw vraag. Uw vraag is nu geconverteerd naar een MaxiFix 
gemeenschap tip. Een onderdeel van een vraag sluiten, als u dit niet al 
gedaan heeft, is dat u zal worden gevraagd om een beste antwoord en goed 
antwoord beoordeling toe te wijzen om de leden van de gemeenschap te 
belonen dieu hebben geholpen door hen leaderboard punten te geven. 

Maak een tip 

Als u een nieuwe oplossing heeft voor een specifiek voertuig probleem deel 
het dan aub! Maak een MaxiFix gemeenschap tip aan om uw expertise te 
delen met andere technici in de MaxiFix gemeenschap. 

A MaxiFix gemeenschap tip is een korte maar volledige beschrijving van de 
reparatie voor een bepaald voertuig probleem. 

� Om een nieuwe MaxiFix Tip te maken

1. Selecteert u, uw Cloud  vanuit de navigatiebalk.

2. Druk op selecteer voertuig  vanuit de kopbalk en voer de
identificerende attributen in van het voertuig waar u de tip over
schrijft.

3. Zoek in de uw Cloud pagina Voer een tip in ; druk op deze link om
de tip pagina te openen.

4. Voer de tip titel in het titel veld in.

5. Schrijf uw tip in het inhoud veld. Verschaf zoveel mogelijk informatie,
terwijl u de informatie beknopt en ter zake houdt. Een tip moet
accurate informatie verstrekken dat makkelijk is te lezen, begrijpen

en volgen.

6. Druk op de annuleren  knop aan de rechter onderzijde van de
pagina om uw tip te verwijderen en terug te gaan naar de uw Cloud

pagina. Of,

7. Druk op de indienen  knop aan de rechter onderzijde van de pagina
om uw tip bij te dragen aan de gemeenschap.
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6.2.3 Zoek oplossing 

Zoek oplossing, de derde optie in de navigatiebalk aan de linkerzijde van het 
scherm, presenteert zoekresultaten voor het actieve voertuig. Zoek resultaten 
zijn weergegeven in verschillende categorieën: 

� Alles – omvat alle zoekresultaten, inclusief gerelateerde vragen, tips, en 
echte oplossingen voor uw zoekopdracht. 

� Vragen – presenteert een lijst van open vragen die worden besproken in 
de gemeenschap die toepasselijk kunnen zijn voor uw zoekopdracht. 

� Tips – presenteert een lijst met tips die direct correleren aan uw 
zoekcriteria. Selecteer een tip uit de lijst om te openen en bekijk de hele 
tip. 

� Echte oplossingen – presenteert een lijst met tips die zijn verzameld 
van werkelijke winkel reparatie orders en worden gepresenteerd in een 
makkelijk te begrijpen klacht, oorzaak, correctie formaat. 

6.2.4 Q&A 

Q&A, de vierde optie in de navigatiebalk aan de linkerzijde van het scherm, 
presenteert de laatste bijgewerkte vragen en tips in de MaxiFix gemeenschap. 
Er zijn twee tabs beschikbaar om te bekijken: 

� Laatste vragen – geeft een lijst weer van de laatste gestelde vragen. 
Selecteer een vraag uit de lijst om deel te nemen aan de discussie of 
dien een antwoord in om uw expertise bij te dragen. 

� Laatste tips – geeft een lijst weer van de laastste geplaatste tips. 
Selecteer een tip uit de lijst om het reparatie advies te vinden en tip 
bijgedragen door een lid van de gemeenschap. Als u de tip behulpzaam 
vindt voor uw reparatie probleem, kunt u de tip een 'opgelost' markering 
geven! door erop te drukken. 

6.2.5 Ondersteuning 

Ondersteuning, de laatste optie in de navigatiebalk aan de linkerzijde van het 
scherm, opent een pagina dat 2 manieren verstrekt om ondersteuning te 
krijgen van MaxiFix: 

1. Een bericht formulier om contact op te nemen met de beheerder van
MaxiFix.

2. Een veel gestelde vragen (FAQ) link dat de meest voorkomende vragen
beantwoordt die wij horen van MaxiFix leden van de gemeenschap.



MaxiFix activiteiten  Activiteiten  

79 

 

Als u wenst contact op te nemen met de beheerder van deze site gebruik dan 
aub het contact formulier. Selecteer “ondersteuning” vanuit de navigatiebalk 
om het commentaar venster te openen. Om de  beheerder de kans te geven 
te antwoorden op uw vraag of probleem moet de volgende informatie worden 
verstrekt: 

� Uw naam 

� Uw e-mailadres 

� Een telefoonnummer 
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Chapter 7  Instellingen activiteiten 
Selecteren van de instellingen applicatie opent een instelling interface, waarop u 

standaard instellingen kunt aanpassen en informatie kunt bekijken over het MaxiSys 

systeem. Er zijn zeven opties beschikbaar voor de MaxiSys systeem instellingen: 

� Eenheid  

� Taal 

� Afdruk instelling  

� Push bericht  

� Over  

� Systeem instellingen  

7.1 Activiteiten 
Deze sectie beschrijft de bedieningsprocedures voor de instellingen. 

7.1.1 Eenheid 

Met deze optie kunt u de meeteenheid voor het diagnostische systeem 
aanpassen. 

� Om de eenheid instelling aan te passen

1. Druk op de instellingen applicatie in het MaxiSys werkmenu.

2. Druk op de eenheid optie in de linker kolom.

3. Selecteer the vereiste meeteenheid, metrische of engels. Een vink

sybmbool zal rechts van de geselecteerde eenheid worden

weergegeven.

4. Druk op de Home knop aan de linker bovenhoek om terug te gaan

naar het MaxiSys werkmenu. Of selecteer een andere instelling

optie voor de systeem instelling.
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7.1.2 Taal 

Deze optie staat u toe de taal te wijzigen voor het MaxiSys systeem. 

� Om de taal instelling aan te passen

1. Druk op de instellingen applicatie in het MaxiSys werkmenu.

2. Druk op de taal optie in de linker kolom.

3. Selecteer de vereiste taal. Een vink sybmbool zal rechts van de

geselecteerde taal worden weergegeven.

4. Druk op de Home knop aan de linker bovenhoek om terug te gaan

naar het MaxiSys werkmenu. Of selecteer een andere instelling

optie voor de systeem instelling.

7.1.3 Afdruk instelling 

Deze optie verstrekt dri opties voor printer verbinding, wat u toestaat alle 
gegevens of informatie overal en op elk moment af te drukken via een Wi-Fi 
verbinding. Voor meer informatie over afdrukken, zie 3.3.1 Drukbewerking op 
pagina 18. 

� Om de printer verbinding in te stellen

1. Druk op de instellingen applicatie in het MaxiSys werkmenu.

2. Druk op de Afdruk instelling optie in de linker kolom.

3. Druk op het afdrukken naar netwerk item om de afdruk functie te

activeren, welke het apparaat inschakelt om bestanden naar de

printer te verzenden via de PC via de Wi-Fi verbinding.

4. Druk op de Home knop aan de linker bovenhoek om terug te gaan

naar het MaxiSys werkmenu. Of selecteer een andere instelling

optie voor de systeem instelling.

7.1.4 Push bericht 

Deze optie staat u toe de Push berichten functie aan of uit te schakelen. De 
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Push bericht functie configureert de MaxiSys tablet om regelmatige on-line 

berichten te ontvangen van de server voor systeem update meldingen of 

andere service informatie via het internet. Het is ten hoogste aangeraden 

deze functie altijd aan te houden, zodat u geennieuwe updates mist voor 

MaxiSys of een evenement van Autel. Toegang tot het internet is vereist voor 

het ontvangen van on-line berichten. 

� Om de Push berichten functie in te schakelen

1. Druk op de instellingen applicatie in het MaxiSys werkmenu.

2. Druk op de Push berichten optie in de linker kolom.

3. Druk op de AAN/UIT knop om de Push berichten functie in of uit te
schakelen. Als de functie is ingeschakeld wordt de knop blauw, of
als het is uitgeschakeld wordt de knop grijs.

4. Druk op de Home knop aan de linker bovenhoek om terug te gaan
naar het MaxiSys werkmenu. Of selecteer een andere instelling
optie voor de systeem instelling.

Wanneer de Push bericht functie is ingeschakeld en nieuwe berichten worden 
ontvangen door het MaxiSys apparaat, zal een melding worden 
weergegeven in het MaxiSys werkmenu. Druk op de berichtenbalk en 
sleep het naar onderen, en de ontvangen berichten worden getoond in de 
lijst, sleep de lijst omhoog of omlaag om ze allemaal te bekijken als de 
berichtenlijst meer dan één scherm in beslag neemt. 

Drukken op een specifiek bericht opent de corresponderende applicatie. Als u, 
bijvoorbeeld, drukt op een update berichtmelding, zal de update applicatie 
worden geopent. 

7.1.5 Over 

De over optie verstrekt informatie over het MaxiSys diagnostische apparaat 
met betrekking tot de productnaam, versie, hardware en serienummer, etc. 

� Om de MaxiSys product informatie te bekijken in Over

1. Druk op de instellingen applicatie in het MaxiSys werkmenu.

2. Druk op de Over optie in de linker kolom. Het product informatie
scherm wordt aan de rechter zijde weergegeven.

3. Druk op de home knop in de linker bovenhoek om terug te gaan
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naar het MaxiSys werkmenu of selecteer een andere instelling optie 
voor de systeem instelling, na het bekijken. 

7.1.6 Systeem instellingen 

Deze optie verstrekt u direct toegang tot het Android achtergrond systeem 
instelling interface, waarin u verschillende systeem instellingen kunt 
aanpassen voor het Android systeem platform, betreffende draadloze en 
netwerk instellingen, verschillende apparaat instellingen zoals geluid en 
weergave, en systeem veiligheidsinstellingen en het controleren van de 
geassocieerde informatie over het Android systeem, etc. Raadpleeg de 
Android documentatie voor extra informatie. 
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Chapter 8  Winkelmanager activiteiten 
De winkelmanager applicatie helpt u bij het beheren van de werkplaats informatie, klant 

informatie gegevens en het bijhouden van test voertuig geschiedenis registraties, wat 

een perfecte assistentie kan zijn in het handelen met dagelijkse werkplaats zaken en 

klantenservice verbetert. Er zijn drie hoofdfuncties beschikbaar: 

� Voertuig geschiedenis  

� Werkplaats informatie  

� Klantenmanager  

De activiteiten van deze functies van de winkelmanager applicatie zijn hoofdzakelijk 
gemanipuleerd door de werkbalk knoppen, die zijn vermeld en beschreven in de tabel 

hieronder: 

Tabel 8-1 Bovenste werkbalk knoppen in winkelmanager 

Naam Knop Omschrijving 

Terug Gaat terug naar het vorige scherm. 

Diagnostiek 
Drukken op deze knop leid u naar het 
diagnostische schermvan het voertuig om een 
directe test sessie te activeren. 

Ga naar 
bewerken 

Drukken op deze knop toont de bewerk werkbalk 
om het geselecteerde bestand af te drukken of te 
verwijderen. 

Verwijderen Het drukken op deze knop verwijdert het 
geselecteerde voertuig registratie item van de lijst. 

Zoek Vindt snel de voertuig opname door het invoeren 
van de voertuig naam of test path. 

Annuleer Deze knop indrukken om bewerken of bestand 
zoeken te annuleren. 

Bewerken Drukken op deze knop staat u toe de  informatie 
te bewerken voor het weergegeven bestand. 
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Naam Knop Omschrijving 

Account 
toevoegen 

 
Druk op deze knop om een nieuw klant account 
bestand aan te maken. 

Geschiedenis 
notities 

 Drukken op deze knop opent een notitie formulier, 
wat u toestaat een audio opname aan te maken, 
een foto of video bij te voegen of tekst notities te 
bewerken, etc. 

Voertuig 
geschiedenis 

 Drukken op deze knop opent het voertuig 
geschiedenis scherm welke de gecorreleerde test 
voertuig registraties toont. 

Klaar 
 

Voltooi bewerken en sla het bestand op. 

8.1 Voertuig geschiedenis 
Deze functie slaat registraties op van test voertuig geschiedenis, inclusief 
voertuig informatie en de opgehaalde DTCs van vorige diagnostische sessies, 
en toont alle informatie in een makkelijk te controleren tabel lijst, waarin u 
samengevatte details kunt bekijken en handmatig andere informatie kunt 
invoeren over het test voertuig en diagnostische logging, etc. De voertuig 
geschiedenis verstrekt ook direct toegang tot het vorige geteste voertuig en 
staat u toe om  een diagnostische sessie opnieuw te starten zonder dat het 

nodig is de voertuig identificatie opnieuw uit te voeren. 

Figuur 8-1 Voorbeeld voertuig geschiedenis scherm 
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1. Bovenste werkbalk knoppen  – navigeert en voert verschillende

bedieningen van de applicatie uit.

2. Hoofd sectie  – toont alle voertuig geschiedenis registratie informatie.

� Om een test sessie te actoiveren voor het geregistreerde voertuig

1. Drukt u op de winkelmanager applicatie in het MaxiSys werkmenu.

2. Selecteer voertuig geschiedenis

3. Druk op de diagnostiek knop onderaan de miniatuurafbeelding van
een voertuig registratie item. Of,

4. Selecteer een voertuig opname item door te drukken op de
thumbnail.

5. Een historisch testrecord blad wordt weergegeven, controleer de
opgenomen informatie van het opgenomen test voertuig, en druk op
de diagnostische knop in de rechter bovenhoek.

6. Het diagnostischescherm van het voertuig wordt weergegeven, nu is
een nieuwe diagnostische sessie geactiveerd, zie 4.6 Diagnose op
pagina 38 voor gedetailleerde instructies over voertuig
diagnostische activiteiten.

8.1.1 Historische testrecord 

Het historische testrecord blad van het geteste voertuig is een gedetailleerd 
gegevens formulier, wat all algemene informatie van het voertuig bevat zoals 
voertuig jaar, merk en model, etc., en de diagnostische probleemcodes die 
zijn opgehaald van de vorige test sessies, zowel als andere service details die 
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handmatig kunnen worden toegevoegd door de technicus zelf. 

Figuur 8-2 Voorbeeld historische testrecord blad
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� Om het historische testrecord blad te bewerken

1. Drukt u op de winkelmanager applicatie in het MaxiSys werkmenu.

2. Selecteer voertuig geschiedenis .

3. Selecteer de specifieke voertuig geschiedenis opname thumbnail

vanuit de hoofd sectie. Het historische testrecord blad wordt

weergegeven.

4. Druk op de bewerk knop om te starten met bewerken.

5. Druk op elk item om de corresponderende informatie in et voeren of

om bestanden of afbeeldingen als bijlage toe te voegen.

OPMERKING: Het voertuig VIN nummer of kenteken en de klant 

informatie account zijn standaard gecorreleerd. Toevoegen van de 

informatie zal automatisch het andere item associëren in het registratie 

blad, mits het laatste bestaat. 

6. Druk op toevogen aan klant om het historische testrecord blad te

correleren met een bestaande account, of voeg een nieuwe

geassocieerde account toe om te worden gecorreleerd met de test

voertuig registratie. Zie 8.3 Klantenmanager op pagina 89 voor meer

informatie.

7. Druk op klaar om het bijgewerkte opname blad op te slaan of druk

op annuleren om te verlaten zonder op te slaan.

8.2 Werkplaats informatie 

Het werkplaats informatie formulier staat u toe om de gedetailleerde 

werkplaats informatie te bewerken, invoeren en opslaan, zoals winkelnaam, 

adres, telefoonnummer en andere opmerkingen, welke, wanneer voertuig 

diagnostische rapporten worden afgedrukt en andere geassocieerde test 

bestanden, zal verschijnen als de kop van de afgedrukte bestanden. 
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Figuur 8-3 Voorbeeld workshop informatieblad 

� Om het workshop informatieblad te bewerken

1. Drukt u op de winkelmanager applicatie in het MaxiSys werkmenu.

2. Selecteer workshop informatie .

3. Druk op de bewerk knop in de bovenste werkbalk.

4. Druk op elk veld om de juiste informatie in te voeren.

5. Druk op klaar om het bijgewerkte werkplaats informatie blad op te
slaan, of druk op annuleren om te verlaten zonder op te slaan.

8.3 Klantenmanager 
De klantenmanager functie staat u toe klant accounts aan te maken en te 
bewerken. Het helpt u bij het opslaan en organiseren van alle klant informatie 
accounts die zijn gecorreleerd met de geassocieerde test voertuig historische 
registraties, wat een goede ondersteuning is voor de regeling van dagelijkse 
werkplaats zaken. 

� Om een klant account aan te maken

1. Drukt u op de winkelmanager applicatie in het MaxiSys werkmenu.

2. Selecteer klantenmanager .

3. Druk op de account toevoegen knop. Een leeg informatie formulier
wordt weergegeven, druk op elk veld om de juiste informatie in te
voeren.
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OPMERKING: De items die moeten worden ingevuld worden 
aangegeven als vereiste velden. 

4. Druk op het □□□□,+ foto frame naast de namenlijst om een foto toe te

voegen. Een sub-menu wordt weergegeven, selecteer neem foto

om een nieuwe foto te maken voor de account, of selecteer kies

foto om te kiezen uit de bestaande bestanden.

5. Sommige klanten hebben meer als één voertuig voor service; u kunt

altijd nieuwe voertuig informatie toevoegen aan de account die

wordt gecorreleerd. Druk op voeg nieuwe voertuig informatie toe ,

en voer dan de voertuig informatie toe. Druk op de 
○○○○

,x knop om

toevoegen te annuleren.

6. Druk op klaar om de account op te slaan of druk op annuleren om
te verlaten zonder op te slaan.

� Om een klant account te bewerken

1. Drukt u op de winkelmanager applicatie in het MaxiSys werkmenu.

2. Selecteer klantenmanager .

3. Selecteer een klant account door op de overeenkomstige naam
kaart te drukken. Een klant informatie blad wordt weergegeven.

4. Druk op de bewerk knop in de bovenste werkbalk om te beginnen
met bewerken.

5. Druk op het invoer veld waar moet worden veranderd of aangevuld

en voer bijgewerkte informatie in.

6. Druk op klaar om de bijgewerkte informatie op te slaan of druk op
annuleren om te verlaten zonder op te slaan.

� Om een klant account te verwijderen

1. Drukt u op de winkelmanager applicatie in het MaxiSys werkmenu.

2. Selecteer klantenmanager .

3. Selecteer een klant account door op de overeenkomstige naam

kaart te drukken. Een klant informatie blad wordt weergegeven.

4. Druk op de bewerk knop in de bovenste werkbalk om te beginnen
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met bewerken. 

5. Druk op de verwijder klant informatie knop. Een
bevestigingsbericht wordt weergegeven.

6. Druk op OK om het commando te bevestigen en de account is

verwijderd. Druk op annuleren om het verzoek te annuleren.

8.3.1 Geschiedenis notities 

De geschiedenis notities functie staat u toe audio en video registraties, tekst 
notities en fotos toe te voegen, om multi-media werk logs bij te houden voor 
de geassocieerd klant account, wat erg behulpzaam kan zijn wanneer het 
gaat om terugkerende klanten. Notities bijhoudenb voor elk onderhouden 
voertuig voor elke klant zal u altijd op koers en goed georganiseerd houden in 
uw zaken. 

� Om toegang te krijgen tot geschiedenis notities

1. Drukt u op de winkelmanager applicatie in het MaxiSys werkmenu.

2. Selecteer klantenmanager  of voertuig geschiedenis .

3. Selecteer een klant account door op de overeenkomstige naam
kaart te drukken. Een klant informatieblad wordt weergegeven (als
klantenmanager is geselecteerd). Of, selecteer een voertuig

geschiedenis record item om het historische testrecord blad te
openen (als voertuig geschiedenis is geselecteerd).

4. Druk op de geschiedenis notities knop in de bovenste balk. Nu

wordt het geschiedenis notities scherm weergegeven.
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Figuur 8-4 Voorbeeld geschiedenis notities scherm 

1. Functiele knoppen  – navigeert en maak verschillende bedieningen van
de functie

2. Hoofd sectie  – toont de opmerkingen lijst in de linker kolom en de detail
informatie van de geselecteerde opmerking in de rechter kolom

Tabel 8-2  Functie knoppen in geschiedenis notities 

Naam Knop Omschrijving 

Terug Gaat terug naar het vorige scherm. 

Verwijderen Deze knop verwijdert de geselecteerde notitie. 

Zoek Vindt snel de gewenste notitie door de notitie 
titel in te voeren. 

Annuleer Deze knop indrukken om bewerken of bestand 
zoeken te annuleren. 

Bewerken 
Drukken op deze knop opent een bewerk 
venster waarin u notities kunt bewerken en 
bestanden kunt bijvoegen.

Notities 
toevoegen 

Druk op deze knop om nieuwe notities toe te 
voegen in geschiedenis notities. 

Audio 
opname 

Voert audio opname uit en maakt audio 
bestanden. 

Foto's 
toevoegen 

Opent het afbeelding bestand voor selectie en 
voegt de geselecteerde foto's toe aan 
geschiedenis notities. 

Een video 
maken 

Neemt een video op en voegt het bestand toe 
aan geschiedenis notities. 

Een foto 
nemen 

Neemt foto's en voegt de bestanden toe aan 
de geschiedenis notities. 

Opslaan Sla notities op. 

� Om een notitie toe te voegen in geschiedenis notities

1. Toegang tot geschiedenis notities.

2. Druk op de voeg notities toe knop. Een bewerk venster wordt

weergegeven.
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3. Druk op de titelbalk om een notitie titel in te voeren.

4. Druk op de lege ruimte onderaan om een tekst noititie of opmerking
te bewerken.

5. Selecteer een functie knop bovenaan om bestanden toe te voegen

in elk formaat dat u kiest.

6. Druk op opslaan om de notitie op te slaan; druk op uitsluiten of
annuleren om te verlaten zonder op te slaan.
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Chapter 9  Update Activiteiten 
De interne programmering van het MaxiSys diagnostische systeem, bekend als de 
firmware, kan worden bijgewerkt met behulp van de update applicatie. Firmware 
updates verhogen de mogelijkheden van de MaxiSys applicaties, meestal door het 
toevoegen van nieuwe testen, nieuwe modellen of verbeterde applicaties in de 
databank. 

Het weergave apparaat zoekt automatisch naar beschikbare updates voor alle Maxisys 
componenten wanneer het is verbonden met het internet. Eventuele updates die zijn 
gevonden kunnen worden gedownload en geïnstalleerd op het apparaat. Deze sectie 
beschrijft het installeren van een update naar de MaxiSys diagnostische systeem 
firmware. Een berichtmelding wordt weergegeven als er een update beschikbaar is 
wanneer de Push bericht functie is ingeschakeld in de instellingen applicatie (Zie 7.1.4 

Push bericht op pagina 81 voor details). 

Figuur 9-1 Voorbeeld update scherm 

1. Navigatie en bediening  

� Home knop – gaat terug naar het MaxiSys werkmenu 

� Update alles – update alle beschikbare updates 

� Zoekbalk – zoek een specifiek update item door het invoeren van de 
bestandsnaam, bijvoorbeeld: een voertuig merk 

2. Statusbalk  
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� Linkerzijde – toont het MaxiSys apparaat model informatie en serienummer 

� Rechterzijde – toont een update voortgang balk dat de voltooiingsstatus 
weergeeft 

3. Hoofdsectie

� Linker kolom – toont voertuig logo's en update firmware versie informatie; 
drukken op de over knop toont een functie lijst in PDF dat meer details toont 

over de firmware 

� Middelste kolom – toont een korte introductie over de nieuwe wijzigingen in 
de firmware werking of mogelijkheden. Druk op de ○○○○,i  knop om een 

informatie scherm te openen om meer details te bekijken en druk op het 
gedimde gebied daarbuiten om het venster te sluiten. 

� Rechter kolom – volgens de operationele status van elk firmware item, is de 

knop weergave anders. 

a) Druk op update om het geselecteerde item up te daten.

b) Druk op pauze om de update procedure op te schorten.

c) Druk op voortzetten om de gepauzeerde update voort te zetten.

� Om de firmware bij te werken

1. Start de MaxiSys Display Tablet op, en zorg ervoor dat het is verbonden met
een voedingsbron en met een stabiele internet verbinding.

2. Druk op de update applicatie knop vanuit het MaxiSys werkmenu; of druk op

de update berichtmelding als u deze heeft ontvangen. Het update applicatie
scherm wordt weergegeven.

3. Controleer alle beschikbare updates:

� Als u beslist om all items bij te werken, drukt u op de update All  knop. 

� Als u slechte een aantal individuele items wilt bijwerken, drukt u op de 

update knop in de rechter kolom van het specifieke item. 

4. Druk op de pauze knop om het update proces te onderbreken. Wanneer u
op hervatten drukt om de update te hervatten, zal het update process
hervatten vanaf het onderbrekingspunt.

5. Wanneer het update proces is voltooid wordt de firmware automatisch
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geïnstalleerd. De nieuwe versie zal de originele versie vervangen, als er één 

is. 
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Chapter 10 VCI manager activiteiten 
Deze applictaie staat u toe  de MaxiSys Display Tablet te koppelen met het VCI 

apparaat - dee Bluetooth diagnose interface, en de communicatie status te controleren. 

Figuur 10-1 Voorbeeld VCI manager scherm 

1. Verbinding modus

Bluetooth koppeling – wanneer gekoppeld met een Bluetooth apparaat, zal de
verbinding staat worden weergegeven als gekoppeld; anders wordt het
weergegeven als ontkoppeld.

2. Bluetooth instelling

Het Bluetooth instelling scherm toont het type en een gedeeltelijk serienummer
voor alle apparaten die beschikbaar zijn voor koppeling. Druk op een gewenst
apparaat om het koppelen te starten. Het Bluetooth status symbool dat is
weergegeven aan de links van de apparaat naam geeft de ontvangen
signaalsterkte aan.

10.1 Bluetooth koppeling 
Het VCI apparaat moet zijn verbonden met een voertuig of met een 

beschikbare voedingsbron, zodat het is opgeladen tijdens de synchronisatie 
procedure. Zorg ervoor dat de MaxiSys Display Tablet een opgeladen batterij 
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heeft of is verbonden met een AC/DC voedingsadapter. 

� Om het VCI apparaat met de Display Tablet te koppelen

1. Start de MaxiSys Display Tablet op.

2. Sluit het 26-pin eind van de data kabel aan op de voertuig data
connector van het J2534 ECU Programmeerapparaat.

3. Verbind het 16-pin einde van de data kabel met de voertuig data
link connector (DLC).

4. Druk op de VCI manager  applicatie in het MaxiSys werkmenu van

de display tablet.

5. Selecteer Bluetooth uit de verbinding modus lijst.

6. Druk op de scan knop in de rechter bovenhoek. Nu star het

apparaat met zoeken naar beschikbare koppeling eenheden.

7. Afhangend van het VCI type dat u gebruikt, kan de naam van het
apparaat worden weergegeven als Maxi met een serienummer als

achtervoegsel. Selecteer het gewenste apparaat voor koppeling.

8. Als de koppeling is succesvol is voltooid, wordt de verbinding status
aan de rechter zijde van het apparaat aangegeven als gekoppeld.

9. Wacht een aantal seconden, en de VCI knop in de systeem
navigatiebalk onderaan het scherm zal een groen vink symbool
weergeven, wat aangeeft dat de display tablet is verbonden met het

VCI apparaat.

10. Druk nogmaals op het gekoppelde apparaat om het te ontkoppelen.

11. Druk op de terug knop aan de linker bovenhoek om terug te gaan

naar het MaxiSys werkmenu.

OPMERKING: Een VCI apparaat kan elke keer maar aan één Display 

Tablet worden gekoppeld, en zodra het is gekoppeld, is het apparaat 
niet zichtbaar voor een andere eenheid
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Chapter 11 Remote desk activiteiten 
De remote desk applicatie opent het TeamViewer Quick Support programma, wat een 

simpele, snelle en veilige afstandsbedienbare interface is. U kunt de applicatie 

gebruiken om ad-hoc remote ondersteuning te ontvangen van het ondersteuning 

centrumvan Autel, collega's of vrienden, door hen toe te staan uw MaxiSys tablet te 

bedienen op hun PC via de TeamViewer software. 

11.1 Activiteiten 

Als u denkt aan een TeamViewer verbinding als een telefoongesprek, zou de 

TeamViewer ID het telefoonnummer zijn waarmee alle TeamViewer klanten 

appart kunnen worden bereikt. Computers en mobiele apparaten die 

TeamViewer openen worden geidentificeerd door een wereldwijd unieke ID. 

De eerste keer dat de remote desk applicatie wordt gestart, wordt deze ID is 

automatisch gegenereerd op basis van de hardware kenmerken en zal later 

niet worden gewijzigd. 

Zorg ervoor dat de MaxiSys Display Tablet is verbonden met het internet voor 

het openen van de remote desk applicatie, zodat de Display Tablet 

toegankelijk is om afstandsbedienbare ondersteuning te ontvangen van 
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derden. 

Figuur 11-1 Voorbeeld remote desk scherm 

� Om remote ondersteuning van een partner te ontvangen

1. Start de MaxiSys Display Tablet op.

2. Druk op de Remote Desk  applicatie in het MaxiSys werkmenu. De

TeamViewer interface wordt weergegeven en de ID van het
apparaat wordt gegenereerd en weergegeven.

3. Uw partner moet de Remote Control software installeren op

zijn/haar computer door het online downloaden van het TeamViewer
volledige versie programma (http://www.teamviewer.com), en dan
de software opstarten op zijn/haar computer op hetzelfde moment

om ondersteuning te verstrekken en op afstand controle te nemen
over de display tablet.

4. Verstrek uw ID aan de partner, en wacht totdat hij/hij u een remote

control aanvraag heeft verzonden.

5. Een popup wordt weergegeven om te vragen naar uw bevestiging
om de remote control op uw apparaat toe te staan.

6. Druk op toestaan om te accepteren of druk op weigeren om af te
wijzen.

Raadpleeg de bijbehorende TeamViewer documenten voor extra informatie. 
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Chapter 12 Ondersteuning activiteiten 
Deze applicatie start het ondersteuning platform wat het online service basis station 

van Autel synchroniseert met de MaxiSys display tablet. Om het apparaat te 
synchroniseren met uw online account, moet u het product via het internet registreren 
wanneer u het voor de eerste keer gebruikt. De ondersteuning applicatie is met het 

service kanaalvan Autel en online gemeenschappen die de snelste manier voor 
probleem oplossingen verstrekt, wat u toestaat klachten in te dienen of hulp verzoeken 
te versturen om direct service en ondersteuning te verkrijgen. 

12.1 Product registratie 
Om toegang te krijgen top het ondersteuning platform en update en andere 
service van Autel et ontvangen, moet u het MaxiSys diagnostische apparaat 

registreren wanneer u het voor het eerst gebruikt. 

� Om het diagnostisch apparaat te registreren

1. Bezoekt u de website: http://pro.auteltech.com.

2. Op de inschrijf pagina, voert u uw account ID en andere informatie in

om in te loggen, als u al een account heeft.

3. Als u een nieuw lid bent bij Autel en nog geen account heeft, klikt u
op de Autel ID aanmaken knop aan de linkerzijde.

4. Voer de vereiste informatie in de invoervelden in, lees de Autel
algemene voorwaarden en selecteer akkoord , en klik dan op Autel
ID aanmaken  onderaan om verder te gaan.

5. Het online systeem zal automatisch een bevestiging e-mail
verzenden naar het geregistreerde e-mailadres. Bevestig uw
account door te klikken op de link die via de e-mail wordt verstrekt.

Een product registratie scherm wordt geopend.

6. Zoek het serienummer enhet wachtwoord van het apparaat vanuit
de over sectie van de instellingen applicatie in de MaxiSys Display

Tablet.

7. Selecteer het product model van uw apparaat, voer het product
serienummer en wachtwoord in op het product registratie scherm,

en klik indienen om de registratie procedure te voltooiien.
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12.2 Ondersteuning scherm opmaak 
Het ondersteuning applicatie interface wordt genavigeerd door 4 simpele 
knoppen in de bovenste navigatiebalk, de werking van elk is hieronder van 
links naar rechts beschreven: 

� Home knop – gaat terug naar het MaxiSys werkmenu. 

� Terug – gaat terug naar het vorige scherm, elke druk neemt u een stap 

terug. 

� Voorwaarts – elke druk gaat een scherm verder totdat uhet laatst 

bezochte scherm bereikt. 

� Verfris – herlaad en update het scherm. 

Figuur 12-1 Voorbeeld ondersteuningsapplicatie scherm 

De hoofd sectie van het ondersteuning scherm is verdeeld in twee secties. De 

smalle kolom links is het hoofdmenu; het selecteren van een onderwerp vanuit 

het hoofdmenu toont de corresponderende functionele interface rechts.
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12.3 Mijn account 

Het mijn account scherm toont de uitgebreide informatie van de gebruiker en 

het product, dat is gesynchroniseerd met de online geregistreerde account, 

inclusief gebruiker informatie, apparaat informatie, update informatie en 

service informatie. 

Persoonlijke informatie 

De gebruiker informatie en apparaat informatie zijn beide inbegrepen onder de 

persoonlijke info sectie. 

� Gebruiker informatie  - toont gedetailleerde informatie over uw 

geregistreerde online Autel account, zoals uw Autel ID, naam, adres en 

andere contact informatie, etc. 

� Apparaat informatie – toont de geregistreerde product informatie, 

inclusief het serienummer, registratie datum, vervaldatum en garantie 

periode. 

Update informatie 

De update informatie sectie toont een gedetailleerde registratie lijst van 

desoftware update geschiedenis van het product, inclusief het product 

serienummer, software versie of naam en de update tijd. 

Service informatie 

De service informatie sectie toont een gedetailleerde registratie lijst van 

deservice geschiedenis informatie van het apparaat. Elke keer dat het 

apparaat is teruggestuurd naar Autel voor reparatie, worden hetserienummer 

en de gedetailleerde reparatie informatie van het apparaat, zoals het fout type, 

gewijzigde componenten of systeem herinstallatie, etc geregistreerd en 

bijgewerkt met de geassocieerde online product account, welke wordt 

gesynchroniseerd met de service informatie sectie. 

12.4 Gebruikersklacht 

Het gebruikersklacht scherm staat u toe om een nieuwe klacht zaak te openen, 
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en historische klacht registraties te bekijken. 

Scherm opmaak 

Figuur 12-2  Voorbeeld klacht scherm 

Het gerbuikersklacht scherm bestaat uit twee delen. 

1. Optiebalk

� Periode filter  – toont alleen de klacht registraties binnen de 
aangegeven periode in de lijst 

� Status filter  – toont de corresponderende klacht registraties 
volgens de geselecteerde zaak status 

� Nieuwe klacht knop – start een nieuwe klacht zaak. 

2. Klachtlijst

De klacht lijst toont normaal gesproken alle klacht registraties van alle
tijden en alle statussen als standaard. De samengevatte informatie voor
elke klacht item bevat de onderwerp naam, ticket ID, gebruikeraccount ID,
datum, en de zaak status.

Er zijn vier soorten voor de zaak status:

� Open  – geeft aan dat de klacht zaak is gestart, maar nog niet 
behandeld 
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� Afwachtend  – geeft aan dat de klacht zaak in behandeling is 

� Wacht op klant antwoord  – geeft aan dat de klacht is beantwoord 
door het service personeel enfeedback van de klant nodig is 

� Gesloten  – geeft aan dat de klacht zaak is behandeld, opgelost en 
beëindigd 

� Om de gedetailleerde klacht sessie te bekijken, drukt u op de 
○○○○

,>
knop een de rechterzijde van het zaak symbool.

� Om een nieuwe klacht sessie te openen

1. Registreer het product online.

2. Druk op de ondersteuning  applicatie in het MaxiSys werkmenu.
De apparaat informatie is automatisch gesynchroniseerd met de
online account.

3. Druk op klacht in het hoofdmenu.

4. Druk op de nieuwe klacht knop in de rechter bovenhoek. Een
selectie menu met een categorie service kanalen wordt
weergegeven.

5. Selecteer uw doel service kanaal en klik volgende om verder te
gaan. Een standaard klacht formulier wordt weergegeven, waarop
u wordt toegestaan om gedetailleerde informatie in te voeren, zoals
persoonlijke informatie, voertuig informatieen apparaat informatie, u
kunt ook afbeelding of PDF bestanden toevoegen aan het formulier.

6. Voer in elk invoer veld in de juiste informatiein, om de klacht
efficiënter te behandelen, het wordt aangeraden het klacht formulier
zo gedetailleerd als mogelijk in te vullen.

7. Selecteer de gewenste behandelingstijd in de laatste sectie naar
gelang de urgentie van de zaak.

8. Druk op indienen om het voltooide formulier naar het online service

center van Autel te sturen, of druk op reset om het opnieuw in te
vullen. De ingediende klachten worden zorgvuldig gelezen en
behandeld door het service personeel, en de antwoord snelheid

hangt af van de behandelingstijd die u heeft aangegeven.

� Om een antwoord te geven in een klacht sessie

1. Registreer het product online.
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2. Druk op de ondersteuning  applicatie in het MaxiSys werkmenu. De
apparaat informatie is automatisch gesynchroniseerd met de online
account.
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3. Druk op klacht in het hoofdmenu. 

4. Selecteer een bestaande klacht zaak item in de registratie lijst door 
te drukken op de 

○○○○
,> knop aan de rechterzijde. Het scherm toont 

de klacht sessie details. 

5. Druk op de plaats antwoord knop in de rechter bovenzijde na het 
bekijken, om een antwoord te plaatsen. Een bewerk scherm wordt 
weergegeven. 

6. Voer de inhoud in het invoer veld in, en upload een bijbehorend 
bestand indien nodig. 

7. Druk op indienen om het antwoord te plaatsen. 

8. Druk op de staten  selectie drop-down menu om een zaak staat te 
resetten. 

9. Druk op de update knop om de nieuwste update te bevestigen. 

12.5 Ondersteuning gemeenschappen 
De ondersteuning gemeenschappen sectie opent en synchroniseert met de 
technische forums op de officiële Autel website http://pro.auteltech.com, waar 
u de mogelijkheid heeft om technische onderwerpen te bespreken of 

informatie te delen, zowel als technische advies te vragen of technische 
ondersteuning bieden aan alle andere leden in de online ondersteuning 
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gemeenschappen van Autel. 

Figuur 12-3 Voorbeeld gemeenschappen startscherm 

� Om een discussie te starten

1. Drukt u op start een discussie in het gemeenschappen
startscherm. Een lijst van de grootste forums wordt weergegeven.

2. Selecteer een gewenste groep op basis van het onderwerp dat u wilt
gaan bespreken. Als u bijvoorbeeld een vraag wilt stellen over de
MaxiSys tablet, drukt u op MaxiSys  om een discussie te starten.

3. Voer uw onderwerp en de discussie inhoud in het juiste invoerveld
in.

4. Selecteer een categorie of bewerk tags voor de besproken

publicatie. Dit zal andere leden met dezelfde interesse helpen om
uw publicatie te vinden.

5. Druk op OK om het bericht te plaatsen.

� Om deel te nemen met en te antwoorden op een discussie post

1. Selecteert u een forum groep waarin u geïnteresseerd bent, bij het
product of de functies, in het gemeenschap start scherm. Een lijst

met de laatste berichten wordt weergegeven.

2. Selecteer een specifieke categorie in het categorie menu om de
onderwerpen waarin u het meeste geïnteresseerd bent beter aan te

wijzen.

3. Druk op de 
○○○○

,> knop aan de rechterzijde van het onderwerp item
om de discussie te bekijken. De inhoud van de berichten wordt

weergegeven.

4. Browse door al de posten door het scherm omhoog en omlaag te
schuiven. Druk op ga naar originele publicering wanneer u het

einde van de discussie bereikt, om terug te gaan naar de eerste
publicering.

5. Druk op antwoorden om te antwoorden op een specifieke

publicering, of druk op antwoorden op originele publicering om
deel te nemen en verder te gaan met de gehele discussie.
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6. Voer uw commentaar in het invoer veld in, en druk op OK om uw

puclicatie in te dienen.

Gebruikersprofiel 

De gebruikersprofiel sectie staat u toe en persoonlijke avatar in te stellen, uw 
lidmaatschap status en andere informatie te controleren, zowel als  uw 
persoonlijke publicaties in de gemeenschap te herzien. 

Druk op de avatar afbeelding in het gemeenschappen scherm  om het 
gebruikersprofiel te openen.
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Figuur 12-4 Voorbeeld gebruikersprofiel scherm 

� Profiel – tootn de gebruiker’s persoonlijke informatie en lidstatus. De 

gerelateerde links staan u toe de top gebruikers (gerangschikt volgens 

hun punten en niveaus) te bekijken in de gemeenschappen, zowel als 

andere online gebruikers te vinden. 

� Avatar – staat u toe om een afbeelding te selecteren om in te stellen als 

uw persoonlijke avatar die wordt weergegeven in de gemeenschappen. 

� Stuff – toont al de discussies die uheeft gepubliceerd in verschillende 

forums in een lijst. 

12.6 Training kanalen 

De training sectie verstrekt snelkoppelingen naar Autel’s online video 

accounts. Selecteer een video kanaal via de taal om alle beschikbare online 

tutorial video's van Autel te zien voor verschillende soorten technische 

ondersteuning, zoals product gebruik technieken en voertuig diagnose 

oefening, etc, die beschikbaar kunnen zijn voor uw interesse. 



Ondersteuning activiteiten FAQ database  

111 

12.7 FAQ database 

De FAQ sectie verstrekt u uitgebreide en overvloedige referenties voor alle 

soorten vragen die veel worden gesteld en beantwoord over het gebruik van 

Autel’s online leden account, winkelen en betaal procedures. 

� Account – toont vragen en antwoorden over het gebruik van Autel’s 

online gebruiker account. 

� Winkelen & betalen – toont vragen en antwoorden over online product 

aankopen en betaalmethoden of procedures. 
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Chapter 13 Training activiteiten 
De training applicatie verstrekt en staat u toe verschillende tutorial video's af te spelen 

die zijn opgeslagen in het apparaat. Het opgeslagen training materiaal bestaat 

voornamelijk uit product gebruik tutorials en voertuig diagnostiek training video's, 

allemaal geproduceerd door top technici en product experts. De applicatie staat u ook 

toe meer geassocieerde video's online te downloaden of bekijken, door 

snelkoppelingen te verstrekken naar Autel’s online video databank. 

Figuur 13-1 Voorbeeld training applicatie scherm 

1. Navigatie knoppen – laten u door de applicatie interface navigeren.

� Home knop – gaat terug naar het MaxiSys werkmenu 

� Online knop– opent de snelkoppeling pagina en verstrekt toegang tot Autel's 

online video database 

� Alle knoppen – tootn alle beschikbare video bestanden 

� Product knop – toont video bestanden voor product gebruik zelfstudie 

� Diagnostische knop – toont video bestanden voor de voertuig diagnostische 
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training klas 

2. Hoofd sectie  – toont de beschikbare video bestanden om te bekijken

� Om een video af te spelen

1. Druk op de ondersteuning  applicatie in het MaxiSys werkmenu. Het training

applicatie scherm wordt weergegeven.

2. Selecteer een video bestand vanuit de hoofd sectie.

3. Druk op de afspeel knop aan de linker zijde.

4. Selecteer een afspeler vanuit het popup venster indien nodig. Nu kunt u de

video bekijken, het wordt afgespeeld in volledig scherm modus.
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Chapter 14  Snelkoppeling activiteiten 
De snelkoppeling applicatie verstrekt u gemakkelijk toegang tot Autel’s officiële website 

en vele andere bekende sites in automotive service, wat u overvloedige informatie biedt 

en bronnen, zoals technische hulp, kennis basis, forums, training, en expertise overleg, 

etc. 

Figuur 14-1 Voorbeeld snelkoppeling scherm 

� Om een snelkoppeling te openen  

1. Druk op de snelkoppeling  applicatie in het MaxiSys werkmenu. Het 

snelkoppeling applicatie scherm wordt weergegeven. 

2. Selecteer aeenwebsite thumbnail vanuit de hoofd sectie. De Chrome browser 

wordt gestart en de geselecteerde website wordt geopend. 

3. Nu kunt u de website verkennen!
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Chapter 15 Digitale inspectie activiteiten 
De digitale inspectie applicatie configureert het MaxiSys diagnostische apparaat om te 
werken als een digitale video omvang door het simpelweg te verbionden van de tablet 
met een extra camerakop  kabel. Deze functie staat u toe moeilijk te bereiken 
gebieden te onderzoeken die normaal verborgen zijn voor het zicht, met de 
mogelijkheid tot het opnemen van digitale stilstaande afbeeldingen en video's, wat u 
een economische oplossing biedt om machines, faciliteiten en infrastructuur te 
inspecteren op een veilige en snelle manier. 

WAARSCHUWINGEN & BELANGRIJKE ZAKEN: 

Volg deze instructies om het risico van letsel door elektrische schokken, 
verstrengeling en andere oorzaken en hulpmiddel beschadiging te voorkomen. 

� Plaats de camerakop en kabel niet in een voorwerp of plaats dat een 

elektrische lading bevat of bewegende onderdelen, wat het risico verhoogt 
voor elektrische schokken of verstrengeling verwondingen. 

� Gebruik de camerakop kabelniet om de omgeving aan te passen, de weg 

of verstopte gebieden vrij te maken. 

� Wanneer de inspectie is voltooid, trek dan voorzichtig de camerakop en 
kabel terug van het inspectie gebied. 

� De camerakop kabel is waterbestendig tot een diepte van 3m (10’), grotere 
diepten kunnen lekkage in de camerakop kabel en elektrische schokken of 
schade aan het hulpmiddel veroorzaken. 

� De werk temperatuur van de camerakop ligt tussen 32 °F (0 °C) en 113 °F 
(45 °C). 

Controles: 

� VOOR AUTO'S: Zorg ervoor dat de auto niet loopt tijdens de inspectie. 

Metaal en vloeistof onder de motorkap kan heet zijn. Morsgeen olie of gas 
op de camerakop. 

� VOOR PIJPEN: Als u vermoedt dat een metalen buis een elektrische 

lading kan bevatten, laat dan een elektricien de buis controleren voor het 
gebruik. 

� VOOR MUREN: Voor het inspecteren van de binnenwanden, moet u de 

stroomonderbreker voor het hele huis uitschakelen voordat u het 
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hulpmiddel gebruikt. 

� WERKGEBIED: Zorg ervoor dat hetwerkgebied voldoende verlicht is. 

15.1 Extra accessoires 
De camerakop kabel en de bevestigingen zijn de extra accessoires. Beide 
afmetingen (8.5 mm en 5.5 mm) van de camerakop zijn optioneel en 
beschikbaar voor aankoop samen met de standaard MaxiSys hulpmiddel set. 

Figuur 15-1 Camerakop kabel 

Camerakop kabel – maakt verbinding met de display tablet wanneer digitale 
inspecties worden uitgevoerd voor afbeelding en video te bekijken 

Figuur 15-2  8.5mm Camerakop accessoires 

1. Magneet – pikt kleine metalen voorwerpen op, zoals gevallen ringen of
schroeven

2. Haak – ontstopt obstakels en pikt draden op in de leidingen of afgesloten
ruimten

3. Spiegel – helpt om hoeken te kijken en onbereikbare gebieden te zien
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Figuur 15-3 5.5mm Camerakop accessoires 

1. Spiegel – helpt om hoeken te kijken en onbereikbare gebieden te zien

2. Magneet - pikt kleine metalen voorwerpen op, zoals gevallen ringen of

schroeven

Accessoire assemblage 

Voor 8.5mm camerakop 

De drie accessoires, inclusief de magneet, haak en spiegel (Figuur 15-2), 
kunnen worden bevestigt aan de camerakop op dezelfde manier zoals 
hieronder beschreven: 

1. Houdt de accessoire en de camerakop vast.

2. Schuif het einde van de accessoire over de camerakop en bevestig dan
de accessoire.

Voor 5.5mm camerakop 

De twee accessoires, inclusief de magneet en spiegel (Figuur 15-3), kunnen 
worden bevestigt aan de camerakop op dezelfde manier zoals hieronder 
beschreven: 
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1. Houdt de accessoire en de camerakop vast.
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2. Schroef het draad gedeelte van de accessoire over de camerakop om de
accessoire te bevestigen.

15.2 Activiteiten 

Voor het uitvoeren van de digitale inspectie applicatie, moet de camerakop 

kabel worden verbonden met de MaxiSys display tablet via de USB poort. 

Installeer de juiste camerakop accessoires voor het gebruik in de juiste 

applicatie. 

OPMERKING: Tijdens de werking kan de camerakop kabel in een bepaalde 

vorm worden gebogen. Dit kan u helpen om de kabel in beperkte ruimten te 

hanteren. 

� Om foto's te maken met behulp van de digitale inspectie applicatie

1. Sluit de camerakop kabel aan op de USB poort aan de bovenzijde
van de MaxiSys Display Tablet.

2. Als u dit nog niet gedaan heeft, start dan de MaxiSys Display Tablet
op.

3. Druk op de digitale inspectie  applicatie in het MaxiSys werkmenu.
De digitale inspectie applicatie interface wordt weergegeven en
toont een camera bediening scherm. De standaard camera is nu de

camerakop.

4. Selecteer het camera  symbool in de hoek rechtsonder om foto's te
maken.

5. Focus op het beeld om te worden vastgelegd in de zoeker door het
aanpassen en juist localizeren van de camerakop kabel.

6. Druk op de blauwe ring in het bediening scherm. De zoeker toont nu
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het vastgelegde beeld en slaat automatisch de genomen foto op. 

7. Druk op de miniatuurafbeelding in de rechter bovenhoek van het
scherm om de opgeslagen afbeelding te bekijken, sleep het scherm
links en rechts om de afbeeldingen één voor één te bekijken.

8. Druk op de geselecteerde afbeelding en de bewerk werkbalk

verschijnt onmiddellijk.

9. Druk op de juiste knop voor het delen , verwijderen  of bewerken
van de afbeelding.

10. Druk op de terug of home knop in de navigatiebalk aan de
onderkant van het scherm om de digitale inspectie applicatie te
verlaten.

� Om een video op te nemen met behulp van de digitale inspectie

applicatie

1. Verbindt u de camerakop kabel met de USB poort aan de
bovenzijde van de MaxiSys Display Tablet.

2. Als u dit nog niet gedaan heeft, start dan de MaxiSys Display Tablet
op.

3. Druk op de digitale inspectie  applicatie in het MaxiSys werkmenu.
De digital inspectie applicatie interface wordt weergegeven en tootn
een camera bediening scherm. De standaard camera is nu de
camerakop.

4. Selecteer het video symbool in de hoek rechtsonder om een video
op te nemen.

5. Localizeer de camerakop op de juiste manier om te focussen op de
inspectie scène voor de opname.

6. Druk op de rode ring in het bediening scherm om de opname te
starten.

7. Druk nogmaals op de rode cirkel om de opname te stoppen. De
opgenomen video wordt automatisch opgeslagen in de systeem
gallerij.

8. Druk op de miniatuurafbeelding in de rechter bovenhoek om de
opgenomen video te beoordelen.

9. Druk op de afspeel knop om de video af te spelen.
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10. Druk op de geselecteerde video en de bewerk werkbalk verschijnt
onmiddellijk.

11. Druk op de juiste knop voor het delen , verwijdern  of bewerken van
de video.

12. Druk op de terug of home knop in de navigatiebalk aan de
onderkant van het scherm om de digitale inspectie applicatie te
verlaten.

� Om verschillende instellingen te configureren voor de werk modus

van de camerakop

1. Drukt u op de knop aan de onderste rand van de cirkel.

2. Selecteer elk item om de juiste aanpassingen te maken.

Raadpleeg, voor meee tips en gedetailleerde informatie over de camera 
applicatie, de bijbehorende Android documentatie.
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Chapter 16 Onderhoud en service 
Om te zorgen dat de MaxiSys diagnostische tablet en de gcombineerde VCI eenheid 

op hun optimale niveau werken, adviseren wij dat de product onderhoud instructies die 
worden gedekt in deze sectie worden gelezen en opgevolgt. 

16.1 Onderhoud instructies 
Het volgende toont hoe u uw apparaten moet onderhouden, samen met te 
nemen voorzorgsmaatregelen. 

� Gebruik een zachte doek en alcohol of een mild schoonmaakmiddel voor 
ramen om de touchscreen van de tablet schoon te maken. 

� Gebruik geen schuurmiddelen, reinigingsmiddelen of automotive 
chemicaliën voor de tablet. 

� Onderhoud de apparaten in droge condities en houdt ze op normale 
bedrijfstemperaturen. 

� Droog uw handen voordat u de tablet gebruikt. Het touchscreen van de 
tablet zal mogelijk niet werken als het aanraakscherm vochtig is, of als u 
met natte handen op het aanraakscherm tikt. 

� Bewaar de apparaten niet in een vochtige, stoffige of vuile ruimte. 

� Controleer de behuizing, bedrading en connectors op vuil en schade 
voor en na elk gebruik. 

� Veeg, aan het einde van elke wewrkdag, de behuizing, bedrading en 
connectors van het apparaat schoon met een vochtige doek. 

� Probeer niet om uw tablet of de VCI eenheid uit elkaar te halen. 

� Laat de apparaten niet vallen of blootgesteld worden aan ernstige 
schokken. 

� Gebruik alleen goedgekeurde accu laders en accessoires. Eventuele 
storingen of schade veroorzaakt door het gebruik van niet goedgekeurde 
accu laders en accessoires zal de beperkte garantie ongeldig maken. 

� Zorg ervoor dat de lader niet in contact komt met geleidende 
voorwerpen. 

� Gebruik de tablet niet naast magnetrons, draadloze telefoons en 
medische of wetenschappelijke instrumenten om signaalstoringen te 
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voorkomen. 

16.2 Probleemoplossing controlelijst 

A. Wanneer de display tablet niet correct werkt:

� Zorg ervoor dat de tablet online is geregistreerd. 

� Zorg ervoor dat de systeem software en diagnostiek applicatie 
software correct zijn bijgewerkt. 

� Zorge ervoor dat de tablet is verbonden met het internet. 

� Controleer alle kabels, verbindingen en indicatoren om te zien of het 
signaal wordt ontvangen. 

B. Wanneer de batterij levensduur korter is als normaal:

� Dit kan gebeuren als u in een ruimte bent met een lage 
signaalserkte. Schakel uw apparaat uit als het niet in gebruik is. 

C. Wanneer u de tablet niet aan kunt schakelen:

� Zorg ervoor dat de tablet is verbonden met een voedingsbron of de 
batterij is opgeladen. 

D. Wanneer u de tablet niet kunt opladen:

� Uw lader is misschien niet in orde. Neem contact op met uw 

dichtsbijzijnde dealer. 

� Het kan zijn dat u probeert het appraat te gebruiken in een te 
hete/koude temperatuur. Probeer de laad omgeving te veranderen. 

� Het kan zijn dat uw apparaat niet goed is verbonden met de lader. 
Controleer de connector. 

OPMERKING: Als uw problemen blijven voorkomen, neem dan aub contact 
op met Autel’s technische ondersteuning personeel of uw lokale verkooppunt. 

16.3 Over batterij verbruik 
Uw tablet wordt gevoed door een ingebouwde lithium-ion polymeer batterij. Dit 
betekent dat, in tegenstelling tot andere vormen van accutechnologie, u uw 
batterij kunt opladen terwijl er nog wat lading overblijft zonder reductie van uw 
tablet’s autonomie vanwege het “batterij geheugen effect” inherent aan deze 
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technologieën. 

GEVAAR: De ingebouwde lithium-ion polymeer batterij alleen vervangbaar 
door de fabriek; onjuistt vervangen of manipulatie van de batterij pack kan een 
explosie veroorzaken.
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� Gebruik nooit een beschadigde batterij oplader. 

� Niet demonteren of openen, platdrukken, verbuigen of vervormen, 
doorboren of slopen. 

� Niet wijzigen of reviseren, proberen vreemde voorwerpen in de batterij te 

steken, blootstellen aan brand, explosie of ander gevaar. 

� Zorg ervoor dat u alleen de lader en USB-kabels gebruikt die samen 
worden geleverd in het pakket. Als u een andere lader en USB-kabels 

gebruikt, kunt u een defect of storing van het apparaat veroorzaken. 

� Gebruik alleen het laad apparaat dat is gekwalificeerd met het apparaat 
volgens de normen. Het gebruik van een niet-gekwalificeerde batterij of 

lader kan leiden tot het risico van brand, explosie, lekkage of een ander 
gevaar. 

� Vermijd het laten vallen van de tablet. Als de tablet valt, vooral op een 

hard oppervlak, en de gebruiker schade vermoedt, breng het dan naar 
een servicecenter voor controle. 

� Hoe dichter u bij uw basis station van het netwerkbent, hoe langer de 

gebruik tijd van uw tablet, omdat minder energie wordt verbruikt voor de 
verbinding. 

� De batterij oplaad tijd variëert afhankelijk van de overige batterij 

capaciteit. 

� Batterij levensduur zal onvermijdelijk gedurende de tijd korten worden. 

� Omdat overladen de batterij levensduur kan verkorten, ontgkoppelt u de 

tablet van zijn lader zodra deze volledig is opgeladen. Ontkoppel de 
lader, zodra het laden voltooid is. 

� Het achterlaten van de tablet op hete of koude plaatsen, vooral in een 

auto in de zomer of de winter, kan de capaciteit en levensduur van de 
batterij reduceren. Houd de batterij altijd binnen de normale 
temperaturen. 

16.4 Service procedures 

Deze sectie introduceert informatie voor technische ondersteuning, reparatie 

service en toepassing voor vervanging of optionele onderdelen. 
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Technische ondersteuning 

Als u een vraag of probleem heeft met de werking van het product: 

� Bel 1-877-288-3587/1-877-AUTELUS (Noord-Amerika), of 

�

0086-755-86147779 (China). 

Neem contact op met de lokale distributeur of dealer

autel@carsoftbenelux.com

Carsoft Benelux

Begijnhofweg 2

6037 RJ Kelpen-Oler 

tel 0031 495654068

mobiel 0031 614360919

� http://pro.auteltech.com of 

Reparatie dienst 

Als het nodig is om uw apparaat inleveren voor reparatie, download dan het 
reparatie formulier van http://www.auteltech.com, en vul het formulier in. De 
volgende informatie moet worden toegevoegd: 

� Naam contact 

� Terugstuur adres 

� Telefoonnummer 

� Product naam 

� Volledige beschrijving van het probleem 

� Aankoopbewijs voor reparaties binnen de garantie 

� Aangewezen methode van betaling voor reparaties die niet onder de 
garantie vallen 

OPMERKING:  Voor reparaties die niet onder de garantie vallen, kan betaling 
worden gedaan met Visa, Master Card, of met goedgekeurde 
kredietvoorwaarden. 

Stuur het apparaat naar uw lokale dealer of naar het onderstaande 
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adres: 

Rm.  106, 107, 109, 114, SZICC Bldg., 

Chaguang Road Southside, Xili Town, 

Nanshan District, Shenzhen 

518055, P.R.  China 

Andere diensten 

U kunt de optionele accessoires direct aankopen van Autel’s geautoriseerde 
hulpmiddelen leveranciers en/of uw lokale distributeur of dealer. 

Uw bestelling moet de volgende informatie bevatten: 

� Contact informatie 

� Product of onderdeelnaam 

� Item beschrijving 

� Aankoop hoeveelheid
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Chapter 17 Naleving informatie 
FCC-voorschriften FCC ID: 
WQ8MAXISYSMY905 

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen voor 
een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regel. Deze 
beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming tegen schadelijke storingen in een 
woonomgeving te bieden. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan 
radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in 
overeenstemming met de instructies, schadelijke storing aan radiocommunicaties 
veroorzaken. Er is echter geen garantie dat storing niet zal optreden in een bepaalde 
installatie. Als deze apparatuur schadelijke storing aan radio- of televisieontvangst 
veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit te schakelen, wordt de 
gebruiker aangemoedigd te proberen de storing te verhelpen door middeel van één of 
meer van de volgende maatregelen: 

� Draai of verplaats de ontvangende antenne. 

� Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger. 

� Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp. 

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan 
de volgende twee voorwaarden: 

(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat
moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie dat ongewenste
werking kan veroorzaken.

Aanpassingen die niet uitdrukkelijk toestemming hebben van de partij 
verantwoordelijke voor de nakoming kunnen de bevoegdheidvan de gebruiker om de 
apparatuur te bedienen ontnemen. 

SAR: 

Het uitgestraalde uitgangsvermogen van het apparaat ligt onder de FCC radio 
frequentie blootstelling limieten. Niettemin moet het apparaat worden gebruikt op zo 
een manier dat de kans op aanraking wordt geminimaliseerd tijdens de normale 
werking. 

De blootstelling standaard voor draadloze apparaten maakt gebruik van een 
maateenheid die bekend staat als het specifieke absorptie ratio of SAR. De SAR 
beperking ingesteld door de FCC is 1.6 W/Kg. Testen voor SAR worden uitgevoerd met 
behulp van standaard bedrijfsposities die owrden geaccepteerd door de FCC waarbij 
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het apparaat zend op zijn hoogste gecertificeerde kracht niveau in alle geteste 
frequentie banden. Ook al wordt de SAR bepaald op het hoogste gecertificeerde kracht 
niveau, kan het werkelijke SAR niveau van het apparaat tijdens de werking veel lager 
dan de maximale waarde zijn. Dit is omdat het apparaat is ontworpen om te werken op 
meerdere kracht niveaus om alleen de kracht te gebruiken die vereist is om het netwerk 
te bereiken. Om de mogelijkheid op het overschrijden van de FCC radio frequentie 
blootstelling limieten te voorkomen, moet menselijke nabijheid van de antenne worden 
geminimaliseerd.
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Chapter 18 Garantie 
12 maanden beperkte garantie 

Autel Intelligent Technology Co., Ltd (de onderneming) garandeert de oorspronkelijke 

aankoper van dit MaxiSys diagnostische apparaat, dat als bewezen wordt dat dit 
product of enig onderdeel daarvaan tijdens normaal consumenten gebruik en 
omstandigheden defect is in materieel of vakmanschap dat resulteert in fabricage 

fouten binnen twaalf (12) maanden vanaf de datum van aflevering, dat zulke gebreken 
zullen worden gerepareerd, of vervangen (met nieuwe of opnieuw gebouwde 
onderdelen) met het aankoopbewijs, naar keuze van de onderneming, zonder kosten 

voor onderdelen of arbeid direct gerelateerd aan de gebreken. 

het bedrijf is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het 
gebruik, misbruik, of het monteren van het apparaat. Sommige staten staan geen 

beperking toe voor de duur van een impliciete garantie, waardoor de bovenstaande 
beperkingen niet op u van toepassing kunnen zijn. 

Deze garantie is niet van toepassing op: 

a) Producten onderworpen aan abnormaal gebruik of omstandigheden, ongeval,

verkeerd gebruik, verwaarlozing, ongeoorloofde wijziging, misbruik, onjuiste
installatie, reparatie of onjuiste opslag;

b) Producten waarvan het mechanische serienummer of elektronische serienummer

verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is;

c) Schade door blootstelling aan extreme temperaturen of extreme omstandigheden;

d) Schade als gevolg van aansluiting op, of het gebruik van een accessoire of ander

product dat niet is goedgekeurd of toegestaan door het bedrijf;

e) Defecten in het uiterlijk, cosmetische, decoratieve of structurele elementen zoals
framing en niet-werkende onderdelen.

f) Producten beschadigd door externe oorzaken zoals brand, vuil, zand, lekkende
batterijen, doorgebrande zekering, diefstal of oneigenlijk gebruik van een
elektrische bron.

BELANGRIJK: Alle inhoud van het product kan worden verwijderd tijdens het 

reparatie-proces. U moet een back-up kopie maken van alle inhoud van uw product 
voor het afleveren van het product voor service onder de garantie.
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