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Veiligheidsinformatie
Voor uw veiligheid en die van anderen, alsook ter voorkoming van schade aan dit product en
voertuigen waarop dit product wordt toegepast, is het belangrijk dat de bijgaande
Veiligheidshandleiding in zijn geheel wordt gelezen en begrepen door iedereen die met het
product werkt of ermee in contact komt. Wij adviseren een kopie van de veiligheidshandleiding bij
het apparaat te bewaren.
Dit product is bedoeld voor gebruik door autotechnici met de juiste opleiding en ervaring. De
veiligheidswaarschuwingen in deze handleiding zijn bedoeld om de gebruikers van dit product
eraan te herinneren zeer voorzichtig te werk te gaan tijdens het gebruik van dit testinstrument.
De procedures, technieken, functies en onderdelen voor het uitvoeren van servicebeurten aan
voertuigen kunnen onderling sterk verschillen, evenals de vaardigheden van de personen die het
werk uitvoeren. Vanwege het grote aantal testtoepassingen en variaties in de producten die met
dit instrument kunnen worden getest, kunnen wij hier geen uitputtende beschrijving geven van alle
mogelijke gevaarlijke situaties en de bijbehorende veiligheidswaarschuwingen en -adviezen. De
autotechnicus moet bekend zijn met het systeem dat wordt getest. Het is essentieel om de juiste
onderhoudsmethoden en testprocedures te hanteren. Het is van groot belang tests op zodanige
wijze uit te voeren dat uzelf geen gevaar loopt, dat ook anderen binnen uw werkomgeving geen
gevaar lopen en dat er geen schade ontstaat aan de gebruikte apparatuur en de auto waaraan
gewerkt wordt.
Er wordt vanuit gegaan dat de gebruiker een grondige kennis van voertuigsystemen
heeft alvorens dit product te gebruiken. Een goed begrip van deze systeemprincipes en
werkingstheorieën is noodzakelijk voor een competent, veilig en nauwkeurig gebruik van
dit instrument.
Raadpleeg altijd de veiligheidsvoorschriften en eventuele testprocedures van de fabrikant van
het voertuig of de component dat wordt getest voordat u dit instrument gebruikt. Gebruik de
apparatuur alleen zoals in de handleiding wordt beschreven.
Lees alle veiligheidswaarschuwingen en -instructies in deze handleiding, in de meegeleverde
veiligheidshandleiding en op de testapparatuur en zorg dat u de strekking ervan begrijpt en in
de praktijk toepast.

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

!

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

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

! VOORZICHTIG
Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die, als deze niet wordt vermeden, kan leiden tot licht of
tamelijk ernstig letsel van de gebruiker of omstanders.
Veiligheidswaarschuwingen kennen drie verschillende opmaakstijlen.

• Het gevaar wordt in een normale opmaakstijl beschreven.
• Hoe het gevaar te vermijden wordt in vetgedrukte letters beschreven.
• De mogelijke gevolgen van het niet vermijden van het gevaar worden cursief gedrukt.
Een pictogram, indien van toepassing, beeldt een mogelijk gevaar grafisch uit.
Voorbeeld:

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

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

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
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Hoofdstuk 1

Deze handleiding

Deze handleiding bevat instructies voor het gebruik van de Vantage PRO™.
Sommige illustraties in deze handleiding kunnen opties bevatten die in uw systeem ontbreken.
Neem contact met een verkoper op voor informatie over beschikbaarheid.

1.1 Conventies
De volgende conventies worden gehanteerd.

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

• Druk op de knop Y/a.

1.1.2 Symbolen
De volgende typen pijlen worden gebruikt.
De “groter dan”-pijl (>) geeft een verkorte set selectie-instructies aan.
Voorbeeld:

• Selecteer Hulpprogramma's > Functie instellen > Datum.
De bovenstaande instructie is een verkorte vorm van de volgende procedure:
1. Navigeer naar de knop Hulpprogramma's.
2. Gebruik de thumbpad om naar het menu Functie instellen te gaan en het te markeren.
3. Gebruik de thumbpad om naar het submenu Datum te gaan en het te markeren.
4. Druk op Y/a om de selectie te bevestigen.
De pijlen (e, c, d, b) verwijzen naar de vier richtingen van de thumbpad.
Voorbeeld:

• Druk op de pijl omlaag d.
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Conventies

1.1.3 Terminologie
“Selecteren” betekent een knop of menu-item markeren met de thumbpad en op de knop Y/a
drukken om de selectie te bevestigen.
Voorbeeld:

• Selecteer Opnieuw instellen.
De bovenstaande instructie is een verkorte vorm van de volgende procedure:
1. Navigeer naar de knop Opnieuw instellen en markeer deze.
2. Druk op de knop Y/a.

1.1.4 Opmerkingen en belangrijke mededelingen
De volgende mededelingen worden gebruikt.

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

i

NOOT:
Voor meer informatie raadpleegt u...

Belangrijk
BELANGRIJK geeft een situatie aan die moet worden vermeden omdat anders schade kan
ontstaan aan de testapparatuur of het voertuig.
Voorbeeld:
BELANGRIJK:
Plaats de CompactFlash®-kaart niet hardhandig in de sleuf.

1.1.5 Procedures
Een pijlpictogram duidt op een procedure.
Voorbeeld:

z

U wijzigt de schermweergave als volgt:
1. Selecteer de knop Weergave.
Er verschijnt een vervolgmenu.
2. Selecteer een optie in het menu.
De schermlay-out krijgt de indeling die u hebt geselecteerd.
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Help bij functie

1.2 Help bij functie
De helpfunctie van de Vantage PRO bevat naslaginformatie en procedure-informatie uit deze
handleiding. Ga vanuit het hoofdmenu naar Help bij functie in het menu Hulpprogramma's. Zie
"Help bij functie" op pagina 95 voor meer informatie.
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Inleiding

De Vantage PRO™ (Afbeelding 2-1) bevat een digitale en grafische multimeter, een labscope en
een ontstekingsscope met een krachtige diagnostische database.

Afbeelding 2-1 Vantage PRO
Deze diagnostische database bevat componentspecifieke testgegevens en zorgt voor
automatische functieconfiguratie voor de test die u selecteert. Dankzij een indeling met meerdere
vensters kunt u tegelijkertijd metingen en componentspecifieke testinformatie bekijken.

2.1 Functionele beschrijving
1

8

7

3

2

6

5

Afbeelding 2-2 Vooraanzicht van de Vantage PRO
1— Transflectief scherm
2— Knoppen N/X (Nee) en Y/a (Ja)
3— Thumbpad

4
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Functionele beschrijving

4— Rechterhandgreep
5— Knop Helderheid/contrast
6— Knop S
7— Aan/uit-knop
8— Linkerhandgreep

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Afbeelding 2-3 Bovenaanzicht van de Vantage PRO
1— Sleuf voor CompactFlash®-kaart (CF) 1
Sleuf voor CF-hoofdprogrammakaart (geen hot swapping).
2— Sleuf voor CF-kaart 2
Ondersteunt I/O hot swapping.
3— USB-poorten
Beschermd door schuif. Voor printer, toetsenbord, muis of pc.
4— Kanaal 1 (CH1, geel)
V//Diode/Hz/PW/F-INJ PW bedrijfscyclus%, max 200 V.
5— Gemeenschappelijke aarde (COM, zwart)
6— Kanaal 2 (CH2, groen)
VDC, max 200 V.
7— Amp (10 A, blauw)
Max. 32 VDC
8— Aux-poort
DB9F-connectors, zoals de gesplitste kabeladapter of de inductieve toerentalsensor.
9— DC-voedingsaansluiting

1

2

Afbeelding 2-4 Achteraanzicht van de Vantage PRO
1— Standaard
2— Behuizingsklemmen
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2.2 De standaard
De Vantage PRO heeft een ingebouwde metalen standaard die aan de achterzijde is bevestigd.
Als de standaard niet wordt gebruikt, wordt deze tegen de achterzijde van de eenheid bevestigd
met behulp van ingebouwde behuizingsklemmen.
Als de standaard is uitgeklapt, staat de eenheid in een hoek van 45°, zodat deze handsfree kan
worden afgelezen (Afbeelding 2-5).

Afbeelding 2-5 Vantage PRO met standaard uitgeklapt
U kunt de standaard ook in een hangende positie uitklappen door de linkerzijde naar rechts
te drukken en naar voren te roteren (Afbeelding 2-6).

Afbeelding 2-6 Vantage PRO met standaard in hangende positie
6
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2.3 Technische specificaties
Display:
Transflectieve LCD (Liquid Crystal Display)
Zichtbaar bij alle verlichtingscondities
320 x 240 resolutie (1/4 VGA)
256 kleuren
144,8 mm (5,7 inch)
Sleuf voor CompactFlash®-kaart (CF):
CF type 1
Sleuf 1 is voor de CF-hoofdprogrammakaart
Sleuf 2 is voor extra opties, zoals een CF-opslagkaart
Batterij:
Nikkel-metaalhydride
Oplaadbaar
Externe batterijlader:
Ingang: 100 – 240 V AC @ 0,5 A, 47 – 63 Hz
Zekering:
10 Amp ATO® Mini
AC/DC-adapter:
2,5 mm DC-stekker
Ingang: 100 – 240 V AC @ 0,5 A, 47 – 63 Hz
Uitgang: 15 V DC @ 1,2 A
Afmetingen:
Breedte: 298,45 mm (11,75 inch)
Hoogte: 175,26 mm (6,90 inch)
Diepte: 60,96 mm (2,40 inch)
Gewicht (inclusief batterij):
1,509 kg (3 lbs 12,5 oz)
Bereik van bedrijfstemperatuur:
0 tot 50° C (32 tot 122° F)
Bereik van opslagtemperatuur:
–20 tot 60° C (–4 tot 140° F)
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2.4 Bedrijfsspecificaties
De volgende tabellen bevatten de bedrijfsspecificaties van de Vantage PRO voor:

• Scopefuncties
• Testinstrumentfuncties

2.4.1 Scopefuncties
In de volgende tabellen worden de scopefuncties beschreven voor:

• Analoog-naar-digitaal-conversie (A/D)
• Horizontale tijdbasis en frameopslag
Scope: Analoog-naar-digitaal-conversie

Functie

Nauwkeurigheid/
opmerkingen

Bereik

Kanalen

2

Gemeenschappelijke aarde

Samplesnelheid

8 Msps

Maximum

Resolutie

12 bits

Tabel 2-1 Scope: Horizontale tijdbasis en frameopslag
Tijdbasis

Gegevenspunten
per kanaal

Bufferopslag*
per kanaal

50 µs

200

1305 schermen
(262 K
gegevenspunten)

100 µs
–20 s

250

1048 schermen
(262 K
gegevenspunten)

†Bufferopslag bestaat uit opeenvolgende schermen
met gegevens uit 2 kanalen.
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2.4.2 Testinstrumentfuncties
De volgende tabel bevat de functies van het testinstrument.
Functie

Bereik
1A

Amp (intern)

Resolutie

Nauwkeurigheid1

0,001 A

+(1,5% + 2 cijfers)

0,01 A

+(1,0% + 2 cijfers)

2,5

0,002 V

+(1% + 2 cijfers)

20

1 Hz – 1500 Hz:
0,1%

2A
5A
10 A

Diode/doorgang

40
Bedrijfscyclus

60
80
100

1501 Hz – 3000 Hz:
0,2%
1 Hz – 9 kHz +
3001 Hz – 7500 Hz: (1%+ 2 cijfers)
0,5%
9001 Hz – 20 kHz +
750 Hz – 15 kHz: (2% + 2 cijfers)
1%
15.001 Hz – 20 kHz:
1,5%

5
10

0,01 Hz

+(0,25% + 2 cijfers)

50

Frequentie in Hz

100

0,1 Hz

250

0,1 Hz

500
1000

1 Hz

2000

3 Hz

5000

20 Hz

+(0,5% + 2 cijfers)

10.000 100 Hz

+(1,5% + 2 cijfers)

20.000 300 Hz
50.000 1800 Hz

+(3,5% + 2 cijfers)

2000
3000
5000

5V

Ontstekingsscope 10.000

—

15.000
20.000 50 V
50.000
1Nauwkeurigheid

is gemeten bij 25° C en wordt weergegeven
als ± (% van meting) + (aantal minst significante cijfers).
Een signaalnauwkeurigheid van 100 V DC zou bijvoorbeeld
± (0,25% + 2 cijfers) of 99,75 tot 100,25 ± 2 cijfers of
99,73 tot 100,27 zijn.
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Functie

Bereik

Resolutie

Nauwkeurigheid1

20
MC dwell-graden 40

0,1°

+(0,5% + 2 cijfers)

60

Ohm

40

0,05

400

1

4k

10

40 k

100

400 k

1k

4M

10 k

+(1,5% + 2 cijfers)

+(2,0% + 2 cijfers)

0,005 s
0,01 s
0,025 s
Pulsbreedte

+(1,7% + 2 cijfers)
0,01 ms

0,05 s
0,1 s
0,25 s

+(0,1% + 2 cijfers)

0,1 ms

0,5 s
2s

1 ms

Rpm 2 cycli
(inductief)

—

1 rpm

+(0,3% + 2 cijfers)

Rpm 4 cycli
(inductief)

—

1 rpm

+(0,3% + 2 cijfers)

Secundaire rpm

—
0,1

1 rpm

+(0,3% + 2 cijfers)

10 rpm
0,1 mV

0,2
0,5

0,001 V

1
Volt AC RMS

+(1,5% + 4 cijfers)

2
5

0,01 V

10
20
50

0,1 V

1Nauwkeurigheid

is gemeten bij 25° C en wordt weergegeven
als ± (% van meting) + (aantal minst significante cijfers).
Een signaalnauwkeurigheid van 100 V DC zou bijvoorbeeld
± (0,25% + 2 cijfers) of 99,75 tot 100,25 ± 2 cijfers of
99,73 tot 100,27 zijn.
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Bedieningsknoppen

Functie

Bereik
0,1
0,2

Resolutie

Nauwkeurigheid1

0,1 mV

0,5
1

0,001 V

2
Volt DC
(kanaal 1)

+(1,0% + 2 cijfers)

5
10

0,01 V

20
50
100

0,1 V

200

Volt DC
(kanaal 2)

0,1

0,1 mV

0,2

0,1 mV

0,5

0,001 V

1

0,001 V

2

0,001 V

5

0,01 V

10

0,01 V

20

0,01 V

+(1,0% + 2 cijfers)

50
100

0,1 V

200
Volt DC
Omvormeringangen

—

0,0025 V

+(1,0% + 2 cijfers)

1

Nauwkeurigheid is gemeten bij 25° C en wordt weergegeven
als ± (% van meting) + (aantal minst significante cijfers).
Een signaalnauwkeurigheid van 100 V DC zou bijvoorbeeld
± (0,25% + 2 cijfers) of 99,75 tot 100,25 ± 2 cijfers of
99,73 tot 100,27 zijn.

2.5 Bedieningsknoppen
De Vantage PRO (Afbeelding 2-2 op pagina 4) heeft de volgende bedieningsknoppen:

•
•
•
•
•
•
•

Y/a-knop
N/X-knop
Thumbpad (c, e, b, d)
Knop Helderheid/contrast
Knop
S
Aan/uit-knop
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2.5.1

Y/a

Knop (Ja)

De knop Y/a heeft de volgende functie:

• Het item selecteren dat u hebt gemarkeerd met de thumbpad.
• Schakelen tussen cursors.

2.5.2

N/X

Knop (Nee)

De knop N/X heeft de volgende functie:

• Een menu of programma verlaten.
• De markering verplaatsen van het bovenste deel van het scherm naar het onderste of
andersom.

2.5.3 Thumbpad
Met de thumbpad (c, e, b, d) verplaatst u de markering over het scherm om menu- of
veldselecties te maken. De thumbpad wordt gebruikt in combinatie met de knoppen Y/a en N/X.

2.5.4 Knop Helderheid/contrast
Met de knop Helderheid/contrast kunt u de schermweergave optimaal maken. Zie "Helderheid
en contrast aanpassen" op pagina 20 voor meer informatie.

2.5.5 Knop S
Met het menu Hulpprogramma's > Functie instellen kunt u de knop S aanpassen om er
verschillende functies mee uit te voeren. Zie "Knop S" op pagina 92 voor meer informatie.

2.5.6 Aan/uit-knop
Met de aan/uit-knop zet u de Vantage PRO aan en uit. Er is ook een optie beschikbaar om
de eenheid stand-by te zetten. Zie "De eenheid uitzetten" op pagina 22 voor meer informatie.

2.6 Aansluitingen
De Vantage PRO gebruikt de volgende aansluitingen (Afbeelding 2-3 op pagina 5):

• Testkabelstekkers
• DC-voedingsaansluiting
• USB-poort
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2.6.1 Testkabelstekkers
Er worden standaard veiligheidsbanaanstekkers gebruikt voor testkabels.
Zie de volgende secties voor gerelateerde informatie:

• "Kabels en klemmen" op pagina 16
• "Kabels en klemmen aansluiten" op pagina 21

2.6.2 DC-voedingsaansluiting
De DC-voedingsaansluiting kan worden gebruikt om het apparaat van voeding te voorzien met de
AC/DC-voedingsadapter.
Zie de volgende secties voor gerelateerde informatie:

• "AC/DC-voedingsadapter" op pagina 13
• "De AC/DC-voedingsadapter aansluiten" op pagina 19

2.6.3 USB-poort
De USB-poort kan worden gebruikt om een printer, toetsenbord of pc aan te sluiten.
Zie de volgende secties voor gerelateerde informatie:

• "Afdrukken instellen" op pagina 22
• "Opgeslagen bestanden bewerken" op pagina 83

2.7 Voedingsbronnen
De Vantage PRO kan voeding krijgen uit de volgende bronnen:

• AC-voedingsadapter
• Batterij (oplaadbaar)
• Autovoedingsadapters (optioneel)

2.7.1 AC/DC-voedingsadapter
De Vantage PRO kan voeding uit een stopcontact krijgen met behulp van de AC/
DC-voedingsadapter (Afbeelding 2-7).
Als zowel de AC/DC-voedingsadapter als de batterij is geïnstalleerd, is de AC/
DC-voedingsadapter de primaire voedingsbron.
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Afbeelding 2-7 AC-voedingsadapter

i

NOOT:
Als de AC/DC-voedingsadapter is aangesloten op de Vantage PRO, laadt deze een
geïnstalleerde batterij niet op. Zie "Batterijlader" op pagina 14 voor meer informatie.

2.7.2 Batterij
De Vantage PRO kan worden gevoed door een oplaadbare nikkel-metaalhydride-batterij
die onder in de eenheid, achter de rechterhandgreep is geïnstalleerd (Afbeelding 2-8).

Afbeelding 2-8 Installatielocatie van batterij

2.7.3 Batterijlader
De batterij wordt opgeladen door een externe batterijlader (Afbeelding 2-9).
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Afbeelding 2-9 Batterijlader
De Vantage PRO batterijlader gebruikt dezelfde AC/DC-voeding als de Vantage PRO zelf. Zie
"AC/DC-voedingsadapter" op pagina 13 voor meer informatie.

2.7.4 Autovoedingskabels (optioneel)
De Vantage PRO kan vanuit een voertuig worden gevoed met behulp van de optionele
aanstekervoedingskabel en de optionele accuvoedingskabel (Afbeelding 2-10).

1

2

Afbeelding 2-10 Optionele autovoedingsadapters
1— Accuvoedingskabel
2— Aanstekervoedingskabel

i

NOOT:
Als de voeding wordt geleverd door een voertuigaccu, met behulp van de accuvoedingskabel, is
de aanstekervoedingskabel ook vereist.
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2.8 Kabels en klemmen
De Vantage PRO-kit bevat de volgende standaardkabels en -klemmen:

• Kabel voor kanaal 1
• Kabel voor kanaal 2
• Krokodillenklemmen
BELANGRIJK:
Trek aan de connector, niet aan de draad, om de kabels uit de aansluitingen te verwijderen.
Als u aan de draad trekt, kan de kabel beschadigd raken.

2.8.1 Kabel voor kanaal 1
De afgeschermde gele kabel wordt gebruikt voor kanaal 1 (Afbeelding 2-11). De kabelkleur komt
overeen met de kleur van de CH1-aansluiting op de Vantage PRO en de tracekleur van Ch 1 in de
testschermen. Aan de kabel is een zwarte, stapelbare stekker met rechte hoek bevestigd.

Afbeelding 2-11 Gele kabel voor kanaal 1

2.8.2 Kabel voor kanaal 2
De afgeschermde groene kabel wordt gebruikt voor kanaal 2 (Afbeelding 2-12). De kabelkleur
komt overeen met de kleur van de CH2-aansluiting op de Vantage PRO en de tracekleur van Ch 2
in de testschermen. Aan de kabel is een zwarte, stapelbare stekker met rechte hoek bevestigd.

Afbeelding 2-12 Groene kabel voor kanaal 2

2.8.3 Krokodillenklemmen
Er worden drie geïsoleerde krokodillenklemmen bijgeleverd: een gele en een groene klem die
overeenkomen met de twee testkabels, en een zwarte klem voor de aardekabel
(Afbeelding 2-13).

Afbeelding 2-13 Krokodillenklem
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In deze sectie wordt uitgelegd hoe u aan de slag gaat met de Vantage PRO™. De volgende
procedures komen aan de orde:
1. De Vantage PRO van voeding voorzien
2. De eenheid aanzetten
3. Helderheid/contrast aanpassen
4. Kabels en adapters aansluiten
5. Afdrukken instellen (optioneel)
6. De eenheid uitzetten

3.1 Voeding verschaffen
Er zijn verschillende manieren om de Vantage PRO van voeding te voorzien:

• Met behulp van de batterij
• De AC/DC-voedingsadapter aansluiten
• Autovoedingskabels aansluiten

3.1.1 Met behulp van de batterij
De Vantage PRO wordt geleverd met een oplaadbare nikkel-metaalhydride-batterij en een
externe batterijlader.
Zie de volgende secties voor gerelateerde informatie:

•
•
•
•

"Batterij" op pagina 14
"Batterijlader" op pagina 14
"De batterij vervangen" op pagina 99
"Batterij laadt niet op" op pagina 102

Voordat u de batterij voor de eerste keer gebruikt, moet u deze volledig opladen.

z

De batterij opladen:
1. Plaats de AC/DC-voedingsadapter in de DC-voedingsaansluiting van de batterijlader.

i

NOOT:
Plaats geen hete batterij in de batterijlader. Laat de batterij eerst afkoelen. De ideale
kamertemperatuur voor het opladen van de batterij is 25° C (77° F) ±3°.
2. Plaats de batterij verticaal in de lader (Afbeelding 3-1).
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1

2

3
4

Afbeelding 3-1 Stand van batterij en lader
1— Batterij
2— Batterijlader
3— DC-voedingsaansluiting
4— Lampjes van de laadstatus
Als het laden begint, gaat een rood lampje branden.
3. Laat de batterij opladen totdat er een groen statuslampje gaat branden.
Als de batterij te heet of te koud is, of geen lading kan vasthouden, gaat zowel een rood als
een groen statuslampje knipperen. Als de statuslampjes langer dan twee uur knipperen, moet
de batterij worden vervangen. Zie "Batterij laadt niet op" op pagina 102.

i

NOOT:
Het duurt vier uur om een volledig ontladen batterij op te laden.

z

De batterij installeren:

• Verwijder de rechterhandgreep en plaats de batterij in de lege batterijsleuf (Afbeelding 3-2).

Afbeelding 3-2 Batterijsleuf

z

De levensduur van de batterij verlengen:

• Laat de batterij volledig ontladen voordat u deze weer oplaadt.
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Er verschijnt gedurende vier minuten een waarschuwing voordat de batterij volledig ontladen
is (Afbeelding 3-3).

Afbeelding 3-3 Voorbeeld van de waarschuwing bij een lege batterij

z

Doorwerken nadat de batterijwaarschuwing is weergegeven:

• Kies een AC/DC-voedingsadapter en sluit deze aan.

3.1.2 De AC/DC-voedingsadapter aansluiten
De AC/DC-voedingsadapter (Afbeelding 2-7 op pagina 14) levert voeding uit een stopcontact en
is nodig om de batterij op te laden.
1

Afbeelding 3-4 Voorbeeld van een aangesloten AC/DC-voeding
1— 2,5 mm stekker

z

De AC/DC-voedingsadapter aansluiten:
1. Plaats het 2,5 mm uiteinde van de AC/DC-voedingsadapter in de DC-voedingsaansluiting
op de bovenzijde van de Vantage PRO (Afbeelding 2-3 op pagina 5).
2. Plaats het andere uiteinde in een geschikt stopcontact.
3. Druk op de aan/uit-knop.
Als de opstartsequentie is voltooid, wordt het scherm met het hoofdmenu weergegeven.

3.1.3 Autovoedingskabels aansluiten
Optionele autovoedingskabels kunnen worden gebruikt om vanuit het voertuig voeding te
verschaffen aan de Vantage PRO.
Zie "Autovoedingskabels (optioneel)" op pagina 15 voor gerelateerde informatie.
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z

De autovoedingskabels aansluiten:
1. Plaats het 2,5 mm uiteinde van de aanstekervoedingskabel in de DC-voedingsaansluiting
boven op de Vantage PRO™.
2. Plaats het andere uiteinde van de aanstekervoedingskabel in de sigarettenaansteker of de
aansluiting van de accuvoedingskabel.
3. Als u de accuvoedingskabel gebruikt, bevestigt u de andere uiteinden van de kabel aan de
plus en de min van de accu van uw testvoertuig.

3.2 De eenheid aanzetten
Als een CompactFlash-hoofdopslagkaart in sleuf 1 is geplaatst en u voor voeding hebt gezorgd,
kunt u de Vantage PRO™ aanzetten.
Zie voor gerelateerde informatie:

• "Voeding verschaffen" op pagina 17
• "De eenheid uitzetten" op pagina 22
• "Eenheid gaat niet aan" op pagina 102

z

De Vantage PRO aanzetten:

• Houd de aan/uit-knop (Afbeelding 2-2 op pagina 4) ingedrukt totdat de eenheid piept.
Na enkele seconden verschijnt het scherm met het hoofdmenu.

3.3 Helderheid en contrast aanpassen
Met de knop Helderheid/contrast (Afbeelding 2-2 op pagina 4) op de voorzijde van de eenheid
stelt u een optimale schermweergave in.

1

2

Afbeelding 3-5 Dialoogvenster Helderheid/contrast instellen
1— Schuifregelaar Helderheid
2— Schuifregelaar Contrast
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z

Helderheid en contrast aanpassen:
1. Druk op de knop Helderheid/contrast.
Het dialoogvenster Helderheid/contrast instellen wordt weergegeven (Afbeelding 3-5).
2. Selecteer een schuifregelaar met de pijl rechts c of links e.
3. Druk op de pijl omhoog b of omlaag d om de helderheid en het contrast aan te passen.
4. Druk op N/X om het dialoogvenster te sluiten.

3.4 Kabels en klemmen aansluiten
Voor de Vantage PRO worden standaard veiligheidsbanaanstekkers gebruikt. In de volgende
sectie wordt uitgelegd hoe u de bij de Vantage PRO geleverde kabels en klemmen indien nodig
gebruikt.

i

NOOT:
Als u een kabel moet verlengen met een overbruggingsdraad, houdt u deze zo kort mogelijk.

z

De kabel voor kanaal 1 aansluiten:
1. Plaats de zwarte aardestekker met rechte hoek aan de bovenzijde van de Vantage PRO in de
aansluiting met het label COM.
2. Plaats de gele connector met rechte hoek in de aansluiting met het label CH1.
3. Bevestig de gele krokodillenklem aan het gele rechte uiteinde van de kabel en de zwarte
krokodillenklem aan het zwarte rechte uiteinde van de kabel.
4. Sluit beide uiteinden met de krokodillenklemmen aan op het testvoertuig.

i

NOOT:
Gebruik de zwarte stapelbare aardestekker op de kabel voor kanaal 1 om andere kabels te
aarden die gemeenschappelijke aarde nodig hebben.

z

De kabel voor kanaal 2 aansluiten:
1. Plaats de zwarte aardestekker van de kabel voor kanaal 2 in de stapelbare aardestekker
van de kabel voor kanaal 1.
Door deze aardeverbinding wordt de kabel voor kanaal 2 afgeschermd.
2. Plaats de groene connector met rechte hoek in de aansluiting met het label CH2.
3. Bevestig de groene krokodillenklem aan het rechte uiteinde van de kabel voor kanaal 2.
4. Sluit het uiteinde met de krokodillenklem aan op het testvoertuig.

z

Een aansluiting maken voor interne ampèretests:
1. Plaats de gele connector in de blauwe aansluiting met het label 10A en plaats de zwarte
aardestekker met rechte hoek in de aansluiting met het label COM.
2. Bevestig de gele krokodillenklem aan het gele rechte uiteinde van de kabel en de zwarte
krokodillenklem aan het zwarte rechte uiteinde van de kabel.
3. Sluit de uiteinden met de krokodillenklemmen aan op het testvoertuig.
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3.5 Afdrukken instellen
De Vantage PRO kan afdrukken op PCL 3-printers of hoger met USB.
Voordat u de knop Afdrukken op de bovenste werkbalk kunt gebruiken, moet u het volgende
doen:
1. De printer instellen.
2. De Vantage PRO configureren voor afdrukken.

z

De printer instellen:

• Sluit een USB-kabel aan tussen de Vantage PRO en de printer. Zie Afbeelding 2-3 op
pagina 5 voor de locatie van de aansluiting.

• Raadpleeg de documentatie van de printer voor instructies voor het aanzetten van de printer
en het plaatsen van papier.

z

De Vantage PRO configureren voor afdrukken:

• Selecteer een printerfabrikant en -poort in het dialoogvenster Hulpprogramma's > Functie
instellen > Printer. Zie "Printer" op pagina 91 voor meer informatie.

3.6 Een computer aansluiten
Als u de Vantage PRO op een computer wilt aansluiten om bestanden te delen, hebt u de
optionele ShopStream Connect™-software nodig. ShopStream Connect is een gratis programma
dat u kunt downloaden op software.snapon.com.

3.7 De eenheid uitzetten
Met de aan/uit-knop (Afbeelding 2-2 op pagina 4) aan de voorzijde van de eenheid zet u de
Vantage PRO uit of stand-by. In de stand-bymodus wordt stroom bespaard terwijl de eenheid aan
staat, maar niet wordt gebruikt.
Zie voor gerelateerde informatie:

• "Stroombeheer" op pagina 89
• "Noodstart" op pagina 102

z

De aan/uit-opties gebruiken:
1. Druk op de aan/uit-knop.
Het dialoogvenster Vantage PRO uitzetten wordt weergegeven (Afbeelding 3-6).
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Afbeelding 3-6 Dialoogvenster Vantage PRO uitzetten
2. Selecteer Stand-by of Uitzetten of druk op N/X om te annuleren.

z

Stand-bymodus sluiten:

• Druk op een willekeurige knop van de thumbpad.
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In deze sectie worden de elementaire schermlay-out en de algemene navigatie van de
Vantage PRO™ beschreven.

4.1 Schermlay-out
Schermen van de Vantage PRO bevatten een bovenste werkbalk, een hoofdgedeelte, een
onderste werkbalk en een statusbalk (Afbeelding 4-1).







Afbeelding 4-1 Voorbeeld van het scherm Scope
1— Bovenste werkbalk
Bevat knoppen voor de bediening van verschillende weergave- en opslagfuncties.
2— Hoofdgedeelte
Bevat menu's en testgegevens.
3— Onderste werkbalk
Bevat knoppen voor de bediening van verschillende testfuncties.
4— Statusbalk
Bevat de identificatie van het testvoertuig, de batterij-/voedingsstatus en de tijd.

4.1.1 Bovenste werkbalk
De knoppen op de bovenste werkbalk (Afbeelding 4-2 en Afbeelding 4-3) variëren afhankelijk van
de module en van wat er gebeurt (Tabel 4-1).

Afbeelding 4-2 Voorbeeld van de bovenste werkbalk van een “actief scherm”
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Afbeelding 4-3 Voorbeeld van de bovenste werkbalk van een “gepauzeerd scherm”

Tabel 4-1 Knoppen op de bovenste werkbalk
Naam

Knop

Beschrijving

Weergave

Hiermee bepaalt u hoe de gegevens worden
weergegeven.

Pauzeren

Hiermee stopt u het verzamelen van gegevens
en kunt u de gegevens bekijken.

Afspelen

Hiermee legt u gegevens vast en slaat u deze
op in de gegevensbuffer.

Cursors

Hiermee doet u metingen van testgegevens.

Bekijken

Hiermee bekijkt u gepauzeerde gegevens.

Snapshot

Hiermee legt u, terwijl u test, gegevens vast voordat
een probleem optreedt en daarna.

Zoomen

Hiermee wijzigt u de vergroting van gepauzeerde
gegevens.

Opnieuw
instellen

Hiermee wist u de minimale en maximale waarde
van digitale meters.

Opslaan

Hiermee slaat u gegevens en instellingen op.

Afdrukken

Hiermee drukt u geselecteerde scherminformatie af.

Instellen

Hiermee bepaalt u hoe informatie wordt
weergegeven en waar deze wordt opgeslagen,
en voert u voertuigsysteeminformatie in.

Gegevensbuffer
De gegevensbuffer (Afbeelding 4-4) bevindt zich direct onder de bovenste werkbalkknoppen
en geeft aan hoeveel testgegevens zijn opgeslagen.




Afbeelding 4-4 Voorbeeld van de gegevensbuffer
1— Knop Pauzeren
2— Gegevensbuffer
Als het scherm is gepauzeerd, toont de positie-indicator het huidige framenummer en de
hoeveelheid gegevens op het scherm in verhouding tot de totale vastgelegde gegevens
(Afbeelding 4-5).

25

Navigatie

Schermlay-out





Afbeelding 4-5 Voorbeeld van een gepauzeerd scherm met de positie-indicator
1— Knop Afspelen
2— Positie-indicator
De gegevensbuffer kan niet worden gemarkeerd of geselecteerd.

z

Handmatig door opgeslagen frames bladeren:
1. Selecteer Bekijken terwijl het scherm is gepauzeerd.
2. Druk op de pijl links e en rechts c.

4.1.2 Hoofdgedeelte
Het hoofdgedeelte van de testschermen bevat het volgende:

•
•
•
•
•

Informatie over de kanaalstatus
Digitale of grafische testresultaten
Opgeslagen gegevens
Cursors
Bevestigingsberichten

4.1.3 Onderste werkbalk
De knoppen op de onderste werkbalk (Afbeelding 4-6 en Tabel 4-2) variëren afhankelijk van de
actieve modus en van wat er gebeurt.

Afbeelding 4-6 Voorbeeld van de onderste werkbalk

Tabel 4-2 Knoppen op de onderste werkbalk (deel 1 van 2)
Naam

Knop

Beschrijving

Kanaalnummer

Hiermee selecteert u het kanaal dat u wilt
aanpassen.

Sonde

Hiermee wordt de huidige testverbinding voor het
kanaal weergegeven.

Schaal

Hiermee worden de huidige maateenheden voor het
kanaal weergegeven.

Signaalnulpunt
verplaatsen

Hiermee verplaatst u de nulpositie (0) van het
geselecteerde kanaal omhoog of omlaag binnen het
testweergavegebied.
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Tabel 4-2 Knoppen op de onderste werkbalk (deel 2 van 2)
Naam

z

Knop

Beschrijving

Rasterafstand

Hiermee past u de verticale afstand aan tussen de
cilinders in het ontstekingsscoperaster.

Tijdbasis

Hiermee bepaalt u hoeveel tijd op het scherm wordt
weergegeven.

Triggertype

Hiermee stelt u de criteria in die worden gebruikt om
de weergave van gegevens te starten. Er zijn drie
typen triggerinstellingen: Geen, Kanaal en Cil

Flank

Hiermee wijzigt u de triggerflank van het opgegeven
kanaal van stijgend in dalend.

Triggerpositie

Hiermee verplaatst u het triggerpunt voor het
opgegeven kanaal. U kunt het omhoog, omlaag,
naar links of naar rechts verplaatsen.

Kalibratie-LED

Geeft de kanaalkalibratie aan.

Aanpassing
gevoeligheid

Hiermee past u de gevoeligheid van de
ontstekingsscope aan.

Navigeren op werkbalken:

• Druk op de pijl links e en rechts c om van de ene knop naar de andere te gaan.
• Druk op de knop omhoog b en omlaag d of druk op de knop N/X om van de bovenste naar
de onderste werkbalk te gaan en andersom.
Als Eenvoudig bladeren actief is, drukt u op de knop N/X om naar de bovenste werkbalk te
gaan. Raadpleeg “Eenvoudig bladeren” op pagina 95 voor meer informatie.

4.1.4 Statusbalk
De statusbalk (Afbeelding 4-1 op pagina 24) bevindt zich aan de onderzijde van het scherm. Dit
niet-selecteerbare weergavegebied bevat de identificatie van het testvoertuig, de status van de
batterij/voeding en de tijd.

4.2 Selecties maken
Gebruik de volgende instructies om te navigeren door de interface en selecties te maken.
Zie “Navigeren op werkbalken:” op pagina 27 voor gerelateerde informatie.

z

Selecties maken:
1. Markeer een knop, een menuoptie of een venster.
2. Druk op Y/a om te selecteren.

z

Navigeren door het hoofdgedeelte van een scherm:

• Druk op de pijlen van de thumbpad.

z

Een selectie verlaten

• Druk op N/X.
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4.2.1 Navigeren in schermen met meerdere vensters
Het hoofdgedeelte van het scherm Componenttests en het scherm Componentinformatie is
verdeeld in meerdere vensters (Afbeelding 4-7).

i

NOOT:
Schuifpijlen in een venster geven aan dat er meer informatie beschikbaar is die niet op het scherm
past. Zie “Aanvullende informatie weergeven:” op pagina 29 voor meer informatie.






Afbeelding 4-7 Voorbeeld van het scherm Componenttests
1— Venster Testprocedure
2— Venster Ondersteuning
3— Venster Testmeter

z

Een venster selecteren:
1. Gebruik de pijl omlaag d om de bovenste werkbalk te verlaten.
2. Selecteer een venster in het hoofdgedeelte.
Als een venster wordt geselecteerd, veranderen de kleur van de achtergrond en de titeltekst
van het venster (Afbeelding 4-8).

Afbeelding 4-8 Voorbeeld van een geselecteerd testvenster in het hoofdgedeelte

z

Een venster deselecteren:

• Druk op N/X.
Als een venster wordt gedeselecteerd, veranderen de kleur van de achtergrond en de
titeltekst van het venster ervan.
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z

Aanvullende informatie weergeven:

• Druk op de pijl omhoog b of omlaag d in het geselecteerde venster (Afbeelding 4-9)
om meer informatie weer te geven.

Afbeelding 4-9 De pijl omlaag d geeft aan dat er meer informatie is
Als er optionele details of aanvullende tests beschikbaar zijn voor de geselecteerde
componenttest, wordt onder in het venster testprocedure een opdrachtbalk weergegeven
(Afbeelding 4-10).

Afbeelding 4-10 Voorbeeld van een opdrachtbalk

z

Aanvullende informatie weergeven met behulp van de opdrachtbalk:
1. Druk op de pijl naar rechts c (Afbeelding 4-10).
2. Volg de instructies op het scherm op de opdrachtbalk om alle beschikbare informatie weer
te geven.
3. Als u klaar bent, volgt u de instructies op de opdrachtbalk om terug te keren naar het
oorspronkelijke scherm (Afbeelding 4-11).

Afbeelding 4-11 Voorbeeld van een terugkeerinstructie op de opdrachtbalk

4.3 Eenvoudig bladeren
Als het hulpprogramma Eenvoudig bladeren actief is, vereenvoudigt het menuselectie. In plaats
van de thumbpad te gebruiken om een item te markeren en de knop Y/a te gebruiken om het item
te selecteren, gebruikt u met Eenvoudig bladeren alleen de thumbpad om een item te markeren
en te selecteren.
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Met Eenvoudig bladeren verandert de navigatie op de volgende manieren:

• Met de pijlen omhoog b en omlaag d navigeert u door menu's.
• De pijl rechts c werkt als de knop Y/a, om de selectie van menu-items te bevestigen.
• De pijl links e werkt als de knop N/X, om menu's te annuleren, te verlaten en te sluiten.
Hoe het hulpprogramma Eenvoudig bladeren werkt, is afhankelijk van de module. In modules die
een bovenste en een onderste werkbalk hebben, kan de pijl omhoog b bijvoorbeeld niet worden
gebruikt om naar de bovenste werkbalk te navigeren. In dat geval gebruikt u N/X of de pijlen
links e en rechts c (in een 8-patroon) om de onderste werkbalk te verlaten.
Raadpleeg “Eenvoudig bladeren” op pagina 95 voor informatie over het activeren van Eenvoudig
bladeren.

4.4 Schermberichten
Op de Vantage PRO worden drie typen berichten weergegeven:

• Bevestigingsberichten
• Waarschuwingsberichten
• Foutberichten

z

Schermberichten beheren:

• Volg de instructies uit het bericht.

4.4.1 Bevestigingsberichten
Met bevestigingsberichten wordt u geïnformeerd dat u een actie gaat uitvoeren die niet ongedaan
kan worden worden gemaakt of dat u een actie hebt gestart die u moet bevestigen voordat u door
kunt gaan.
Als geen antwoord van de gebruiker vereist is, wordt het bericht kort weergegeven en verdwijnt
het automatisch.

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

4.4.3 Foutberichten
Met foutberichten wordt u geïnformeerd dat er een storing is opgetreden.
Dit zijn voorbeelden van mogelijke fouten:

• Er is een kabel ontkoppeld.
• Er is een printer uitgezet.
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Acties voor componenttests

In deze sectie worden de functies beschreven die toegankelijk zijn vanuit het menu
Componenttests.

Afbeelding 5-1 Voorbeeld van het menu Componenttests
Het menu Componenttests (Afbeelding 5-1) bevat de volgende opties:

•
•
•
•
•
•

Nieuwe voertuig-id
Vorige voertuigen
Componenttests
Functies en voordelen
Instructies
Geavanceerde tests

5.1 Componenttests
Hieronder volgt een overzicht van de basisacties die deel uitmaken van het testen van
componenten.
1. Het voertuig identificeren—identificeer het testvoertuig of selecteer het in een lijst met
eerder geïdentificeerde voertuigen. Zie "Het testvoertuig identificeren" op pagina 32.
2. Een componenttest selecteren—selecteer een voertuigspecifieke component om te testen.
Zie "Een componenttest selecteren" op pagina 34.
3. Het voertuig aansluiten—volg de instructies op het scherm om de Vantage PRO™ aan te
sluiten op het voertuig. Zie "Aansluiten op een testvoertuig" op pagina 35.
4. De test uitvoeren—volg de instructies op het scherm om de test in te stellen en uit te voeren,
en om de testresultaten te evalueren. Zie "Tests uitvoeren" op pagina 35.
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Het testvoertuig identificeren

Identify the Vehicle

Select a Component

Connect to the Vehicle

Perform the Test

Afbeelding 5-2 Basisacties van componenttests

5.2 Het testvoertuig identificeren
Componenttests variëren afhankelijk van het voertuig en het systeem. Voordat u een lijst kunt
weergeven met beschikbare componenttests, moet u een specifiek voertuigsysteem identificeren.
Er zijn twee opties beschikbaar voor het identificeren van een voertuig:

• Nieuwe voertuig-id
• Vorige voertuigen

5.2.1 Nieuwe voertuig-id
De optie Nieuwe voertuig-id vereist dat u selecties in een reeks menu's maakt om het te testen
voertuig te identificeren.

z

Een nieuw testvoertuig identificeren:
1. Selecteer in het hoofdmenu Componenttests > Nieuwe voertuig-id.
Het menu Regio wordt weergegeven (Afbeelding 5-3).

Afbeelding 5-3 Voorbeeld van het menu Regio
2. Maak de gewenste selectie in de submenu's.
Als u een selectie moet wijzigen, drukt u op de pijl links e om telkens één stap terug te gaan.

i

NOOT:
Terwijl u selecties maakt, worden voertuigidentificatiegegevens weergegeven op de statusbalk
(Afbeelding 5-4), onder aan het scherm.
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Afbeelding 5-4 Voorbeeld van voertuigidentificatiegegevens
Als u klaar bent met het identificeren van het voertuig, wordt een bevestigingsbericht
weergegeven (Afbeelding 5-5).

Afbeelding 5-5 Voorbeeld van het bevestigingsbericht van voertuigidentificatie
3. Als u door wilt gaan, selecteert u een componenttest.

z

Nieuwe voertuig-id verlaten:

• Druk op elk gewenst moment tijdens het identificatieproces op N/X om terug te keren naar het
vorige menu.

• Blijf op N/X drukken totdat u terug bent in het hoofdmenu.

5.2.2 Vorige voertuigen
Als u een voertuig test dat al is geïdentificeerd, geeft de menuoptie Vorige voertuigen toegang
tot het scherm Voertuigidentificatie laden (Afbeelding 5-6). De Vantage PRO slaat automatisch de
laatste tien voertuigidentificaties op en deze worden in dit scherm weergegeven.

z

Een eerder geïdentificeerd voertuig laden:
1. Selecteer Componenttests > Vorige voertuigen.
Het scherm Voertuigidentificatie laden wordt weergegeven (Afbeelding 5-6).

Afbeelding 5-6 Voorbeeld van het scherm Voertuigidentificatie laden
2. Selecteer een voertuig in de lijst.

z

Het scherm Voertuigidentificatie laden sluiten:

• Druk op N/X om terug te keren naar het hoofdmenu en de huidige instelling van de
voertuigidentificatie te behouden.
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5.3 Een componenttest selecteren
Nadat een testvoertuig is geïdentificeerd, kunt u een selectie maken in het menu Componenttests.
Het hoofdgedeelte (Afbeelding 5-10) van het testscherm bevat de volgende secties:

• Venster Testprocedure—bevat aansluitings- en testprocedures.
• Venster Ondersteuning—bevat ondersteuningsinformatie, zoals illustraties van connectors.
• Venster Testmeter—fungeert als een grafische meter, een digitale meter of een labscope,
afhankelijk van de geselecteerde test.

z

Een componenttest selecteren:
1. Selecteer Componenttests > Componenttests.
Het menu Componenttests bevat de beschikbare componenten voor het geïdentificeerde
testvoertuig (Afbeelding 5-7).

Afbeelding 5-7 Voorbeeld van het menu Componenttests
2. Selecteer een component.
Het componentmenu wordt weergegeven (Afbeelding 5-8).

Afbeelding 5-8 Voorbeeld van het componentmenu
3. Selecteer TESTS.
Het menu TESTS wordt weergegeven (Afbeelding 5-9).

Afbeelding 5-9 Voorbeeld van het menu TESTS
4. Selecteer een test.
Het scherm Test wordt weergegeven (Afbeelding 5-10).
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Afbeelding 5-10 Voorbeeld van het scherm Componenttests

5.4 Aansluiten op een testvoertuig
Bepaalde componenttests vereisen het gebruik van specifieke kabels om de Vantage PRO aan te
sluiten op een testvoertuig.
Het eerste testscherm bevat aansluitingsinformatie.

z

Aansluiten op een testvoertuig:

• Volg de instructies op het scherm, in de vensters Testprocedure en Ondersteuning
(Afbeelding 5-11).

Afbeelding 5-11 Voorbeeld van aansluitingsinstructies

5.5 Tests uitvoeren
Als u de Vantage PRO hebt aangesloten op het testvoertuig, kunt u doorgaan met
componenttests.
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Tests uitvoeren

Componenttests uitvoeren:
1. Selecteer het venster Testprocedure.
2. Gebruik de thumbpad om alle instellingsinstructies te lezen.
Instructies worden weergegeven in het venster Testprocedure en in het venster
Ondersteuning worden illustraties weergegeven (Afbeelding 5-12).

Afbeelding 5-12 Voorbeeld van instellingsinstructies
3. Druk op de pijl omlaag d om naar het volgende paneel met instructies te gaan.
4. Volg de procedures op het scherm.
5. Bekijk en beoordeel de testresultaten, zoals uitgelegd op het scherm (Afbeelding 5-13).

Afbeelding 5-13 Voorbeeld van testresultaten

5.5.1 Weergaven wijzigen
Met de knop Weergave kunt u bepalen hoe gegevens worden weergegeven.

z

U wijzigt de schermweergave als volgt:
1. Selecteer Weergave.
Het vervolgmenu verschijnt (Afbeelding 5-14).
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Afbeelding 5-14 Voorbeeld van het menu Weergave
2. Selecteer een weergaveoptie.
Het scherm wordt aangepast aan uw selectie (Afbeelding 5-15).

Afbeelding 5-15 Voorbeeld van een RPM-weergave

5.5.2 Gegevens pauzeren
Met de knop Pauzeren (Afbeelding 5-16) stopt u het verzamelen van gegevens, zodat u de
gegevens kunt beoordelen. Het scherm kan op elk gewenst moment worden gepauzeerd.

Afbeelding 5-16 Voorbeeld van de knop Pauzeren

z

Testgegevens pauzeren:
1. Selecteer Pauzeren.
De gegevens staan stil op het scherm en de functies van sommige knoppen op de bovenste
werkbalk veranderen (Afbeelding 5-17):

–
–
–
–

De knop Pauzeren wordt vervangen door de knop Afspelen.
De knop Bekijken wordt beschikbaar.
De knop Snapshot wordt vervangen door de knop Zoomen.
De positie-indicator wordt weergegeven in de gegevensbuffer.








Afbeelding 5-17 Voorbeeld van een “gepauzeerde” bovenste werkbalk
1— Knop Afspelen
2— Knop Bekijken
3— Knop Zoomen
4— Positie-indicator
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Tests uitvoeren

Gepauzeerde testgegevens vrijgeven:

• Selecteer Afspelen.
De gegevens op het scherm worden weer vernieuwd en de werkbalkknoppen krijgen
de oorspronkelijke functie.

5.5.3 Gegevens bekijken
De knop Bekijken wordt met de thumbpad gebruikt om gepauzeerde gegevens te bekijken.
De positie-indicator (Afbeelding 5-17) geeft de positie van het huidige frame aan.

• Nul geeft het frame aan waarbij op Pauzeren is gedrukt.
• Frames die zijn vastgelegd voordat op Pauzeren werd gedrukt, zijn negatief (–).
• Frames die daarna zijn vastgelegd, zijn positief (+).
Er zijn twee manieren om gepauzeerde gegevens te bekijken:

• Handmatig
• Automatisch

z

Handmatig gegevens bekijken:
1. Selecteer Pauzeren.
2. Selecteer Bekijken.
3. Gebruik de pijl rechts c en links e om gegevens frame voor frame te bekijken.
4. Gebruik de pijl omhoog b en omlaag d om gegevens indien mogelijk per deel van een frame
te bekijken.

i

NOOT:
U kunt geen delen van frames bekijken in de ontstekingsscope.

z

Automatisch door gepauzeerde gegevens bladeren:
1. Druk terwijl de knop Bekijken is geselecteerd nogmaals op Y/a om het menu met
bladeropties weer te geven (Afbeelding 5-18).

Afbeelding 5-18 Voorbeeld van het menu Bekijken
2. Selecteer in het menu Bekijken een Automatisch-optie.

– Met Automatisch snel bladeren wordt automatisch, met volledige snelheid door
de gepauzeerde gegevens op het scherm gebladerd.

– Met Automatisch langzaam bladeren wordt automatisch, met halve snelheid door
de gepauzeerde gegevens op het scherm gebladerd.
3. Druk op N/X om het menu te sluiten en te stoppen met automatisch bladeren.
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5.5.4 Zoomen
Met de knop Zoomen wijzigt u de vergroting van gepauzeerde gegevens. Deze knop wordt
in plaats van de knop Snapshot weergegeven wanneer de weergave is gepauzeerd.

z

Inzoomen op gepauzeerde testschermen:
1. Selecteer Zoomen.
Er wordt een vervolgmenu weergegeven (Afbeelding 5-19).

Afbeelding 5-19 Voorbeeld van de zoomopties
2. Selecteer een optie in het menu.
Het scherm wordt aangepast aan uw selectie en de zoomcursorlijn wordt op het scherm
weergegeven (Afbeelding 5-20).

Afbeelding 5-20 Voorbeeld van de zoomcursorlijn
3. Een specifiek punt gedetailleerd bekijken:
a. Selecteer Bekijken.
b. Gebruik de pijl links e en rechts c om de zoomcursorlijn links van het punt te plaatsen.
c. Selecteer Zoomen > 1x.
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5.5.5 Cursors
Met de knop Cursors (Afbeelding 5-21) kunt u digitale-amplitudemetingen, frequentiemetingen
en tijdmetingen uitvoeren op testgegevens.

Afbeelding 5-21 Knop Cursors

z

Cursors gebruiken:
1. Selecteer Cursors.
Er worden twee verticale cursorlijnen weergegeven op het scherm (Afbeelding 5-22).

Afbeelding 5-22 Voorbeeld van het scherm Cursors
2. Druk op de rechter c en de linker e pijl om de geselecteerde cursorlijn te verplaatsen.
3. Druk op Y/a om van actieve cursor te veranderen.
4. Druk op N/X als u klaar bent met het instellen van cursors.
Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven waarin u wordt gevraagd hoe u verder wilt
gaan (Afbeelding 5-23).

Afbeelding 5-23 Voorbeeld van het bevestigingsbericht voor cursors
5. Druk desgewenst op Y/a of N/X.

i

NOOT:
Digitale-amplitudemetingen worden alleen weergegeven als het scherm is gepauzeerd.

z

Cursors uitschakelen:
1. Selecteer Cursors.
2. Druk tweemaal op Y/a.
De cursorlijnen verdwijnen.
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5.5.6 Snapshots maken
Met de knop Snapshot legt u, terwijl u test, gegevens vast voordat een probleem optreedt en
daarna.

z

Een snapshot maken:
1. Selecteer Snapshot.
Er wordt een vervolgmenu weergegeven (Afbeelding 5-24).

Afbeelding 5-24 Voorbeeld van het menu Snapshot
2. Selecteer Handmatig.
Het flitspictogram knippert (Afbeelding 5-25), wat betekent dat de modus Handmatig
snapshot gereed is voor gebruik.

Afbeelding 5-25 Voorbeeld van het flitspictogram
3. Druk op Y/a om een snapshot te maken.
Er wordt een bericht weergegeven dat aangeeft dat de snapshotgegevens worden verzameld
(Afbeelding 5-26).

Afbeelding 5-26 Voorbeeld van het bevestigingsbericht voor snapshots
Als het snapshot is opgeslagen, wordt een laatste bevestigingsbericht weergegeven
(Afbeelding 5-27).

Afbeelding 5-27 Voorbeeld van de bevestiging dat het snapshot is opgeslagen
Als het bevestigingsbericht verdwijnt, keert u terug naar het testscherm en kunt u een volgend
snapshot maken.
4. Stop de snapshotfunctie door te drukken op N/X.

i

NOOT:
Het opgeslagen snapshot kan worden opgehaald uit de opgeslagen gegevens. Raadpleeg
"Opgeslagen bestanden laden" op pagina 82 voor details.
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Snapshotinstellingen wijzigen
U kunt een snapshot op de volgende manieren instellen:

• Het percentage na de trigger aanpassen—snapshots kunnen bestaan uit tussen 10% en
90% vastgelegde gegevens na triggering.

• Opslaan op verschillende locaties—snapshots kunnen worden opgeslagen naar CF1, CF2
of de USB-poort.

• Het bestandstype kiezen—kies de bitmap- of de jpeg-indeling voor het opslaan van
afbeeldingen.

z

Snapshotinstellingen wijzigen:
1. Selecteer in het hoofdmenu van de Vantage PRO Hulpprogramma's > Functie instellen >
Gegevens opslaan.
Het dialoogvenster Gegevens opslaan wordt weergegeven (Afbeelding 5-28).

Afbeelding 5-28 Voorbeeld van het dialoogvenster Gegevens opslaan
2. Selecteer het % na trigger om het vervolgmenu te openen.
3. Selecteer een instelling bij % na trigger.
4. Selecteer Mijn gegevens om het vervolgmenu te openen.
5. Selecteer de locatie waar u de gegevens wilt opslaan.
6. Selecteer Bestandstype om het vervolgmenu te openen.
7. Selecteer een bestandstype
8. Druk op N/X om het dialoogvenster te sluiten.

5.5.7 Meters opnieuw instellen
Met de knop Opnieuw instellen (Afbeelding 5-29) wordt de opgenomen minimale en maximale
waarde van de digitale meter weer op nul ingesteld.

Afbeelding 5-29 Voorbeeld van de knop Opnieuw instellen
Gebruik de knop Opnieuw instellen om het volgende te doen:

• De variatie in een component of circuit traceren onder een bepaalde conditie. Als de conditie
verandert, kunt u met Opnieuw instellen opnieuw met traceren beginnen om de wijziging te zien.

• Controleren of een gedetecteerd aansluitingsprobleem is opgelost door te zoeken naar een
terugval of een piek in de minimale/maximale waarde.
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De minimale/maximale digitale waarde opnieuw instellen:

• Selecteer Opnieuw instellen.
Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven (Afbeelding 5-30).

Afbeelding 5-30 Voorbeeld van het bevestigingsbericht voor opnieuw instellen
Nadat de waarden opnieuw zijn ingesteld, verdwijnt het bevestigingsbericht.

5.5.8 Gegevens opslaan
Met de knop Opslaan kunt u gegevens en voorinstellingen in het geheugen opslaan. Zie
"Voorinstellingen gebruiken" op pagina 75 voor meer informatie over voorinstellingen.

z

Gegevens opslaan:
1. Selecteer Opslaan.
Er wordt een vervolgmenu weergegeven (Afbeelding 5-31).

Afbeelding 5-31 Voorbeeld van het menu Opslaan
2. Selecteer een optie in het menu:

– Film opslaan—hiermee worden alle gegevens in de buffer opgeslagen.
– Frame opslaan—hiermee worden alle zichtbare schermgegevens opgeslagen.
– Voorinstelling opslaan—hiermee worden alleen scopeschermconfiguraties opgeslagen
voor toekomstige tests. Zie "Voorinstellingen gebruiken" op pagina 75 voor meer
informatie.

– Afbeelding opslaan—hiermee wordt het zichtbare scherm opgeslagen als een
afbeelding.
Het dialoogvenster Notatie van opgeslagen gegevens instellen wordt weergegeven voor
opgeslagen schermen (Afbeelding 5-32).
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Afbeelding 5-32 Voorbeeld van het dialoogvenster Notatie van opgeslagen gegevens instellen
3. Maak desgewenst selecties in de menu's om voorkeuren in te stellen.
Het dialoogvenster Notatie van opgeslagen gegevens instellen werkt hetzelfde als het
dialoogvenster Notatie van opgeslagen gegevens bewerken zoals te vinden in de modus
Opgeslagen gegevens. Zie "Opgeslagen bestanden bewerken" op pagina 83 voor meer
informatie.
4. Als u klaar bent met het instellen van voorkeuren, selecteert u het pictogram Opslaan.
Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven met instructies voor het ophalen van
opgeslagen gegevens (Afbeelding 5-33).

Afbeelding 5-33 Voorbeeld van het bevestigingsbericht voor opgeslagen gegevens
5. Druk op Y/a om het bevestigingsbericht te sluiten.

5.5.9 Afdrukken
Met de knop Afdrukken drukt u het weergegeven scherm af.

z

Afdrukken:
1. Selecteer Afdrukken.
Er wordt een vervolgmenu weergegeven (Afbeelding 5-34).
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Afbeelding 5-34 Voorbeeld van het menu Afdrukken
2. Selecteer een menuoptie en druk op Y/a.
Het scherm wordt afgedrukt volgens uw printerinstellingen. Zie "Afdrukken instellen" op
pagina 22.

5.5.10 Instellen gebruiken
Met de knop Instellen (Afbeelding 5-35) kunt u bepalen hoe informatie wordt weergegeven.

Afbeelding 5-35 Voorbeeld van het menu Instellen

z

Instellen gebruiken:
1. Selecteer de knop Instellen.
Er verschijnt een vervolgmenu.
2. Selecteer een van de mogelijke opties. Deze opties worden in de volgende secties uitgelegd.

5.5.11 Eenheden
Selecteer Eenheden om de maateenheid te wijzigen voor vacuüm en druk (Afbeelding 5-36).

Afbeelding 5-36 Voorbeeld van het dialoogvenster Eenheden
Met het vervolgmenu Weergeven als bepaalt u hoe de schaaleenheden worden weergegeven op
de knop Schaal en in het gebied Kanaalstatus (Afbeelding 5-37).
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Afbeelding 5-37 Voorbeeld van het Scherm Instellen, Eenheden, Fabrieksstandaard
1— Gebied Kanaalstatus
Hier worden de schaalinstellingen voor alle kanalen weergegeven.
2— Knop Schaal
Hier wordt de schaalinstelling voor het geselecteerde kanaal weergegeven.
Er zijn drie schaalopties bij Weergeven als:

• Fabrieksstandaard—in het gebied Kanaalstatus worden de eenheden/scheiding voor alle
actieve kanalen weergegeven en de knop Schaal toont de volledige schaalwaarde
(Afbeelding 5-37).

• Eenheden/scheiding—de schaalwaarde voor een hoofdrasterscheiding wordt weergegeven
in het gebied Kanaalstatus en de knop Schaal (Afbeelding 5-38).

• Volledige schaal—de schaalwaarde voor het hele raster wordt weergegeven in het gebied
Kanaalstatus en de knop Schaal (Afbeelding 5-39).

Afbeelding 5-38 Voorbeeld van een selectie voor Eenheden/scheiding
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Afbeelding 5-39 Voorbeeld van Volledige schaal geselecteerd

i

NOOT:
U kunt het dialoogvenster Eenheden ook openen vanuit het submenu Functie instellen van het
menu Hulpprogramma's, zoals beschreven in "Eenheden" op pagina 88.

z

Eenheden wijzigen:
1. Selecteer Instellen > Eenheden.
Het dialoogvenster Eenheden wordt weergegeven (Afbeelding 5-36 op pagina 45).
2. Wijzig de eenheidswaarden.
3. Druk op N/X om het dialoogvenster te sluiten.

Ontstekingssysteem
Voordat het testen van de ontsteking kan beginnen, moet u het type ontstekingssysteem en
eventuele relevante parameters selecteren.
Als u Ontstekingssysteem selecteert, wordt het dialoogvenster Ontstekingssysteem geopend
(Afbeelding 5-40). Met dit dialoogvenster kunt u het volgende selecteren voor het testvoertuig:

•
•
•
•
•
•

Type ontsteking
Aantal cilinders
Ontstekingsvolgorde cilinders
Trigger 1 (aansluiting voor inductieve toerentalmeting)
Ontstekingspolariteit cilinders
Toerentalfactor
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Afbeelding 5-40 Voorbeeld van het dialoogvenster Ontstekingssysteem
De volgende typen ontstekingen en instellingen zijn beschikbaar:

• Standaard—de inductieve toerentalsensor wordt verbonden met de spoel- of bougiedraad
van een distributiesysteem. Stel het aantal cilinders en de ontstekingsvolgorde van de
cilinders in. (Afbeelding 5-40).

• Waste spark—de inductieve toerentalsensor wordt verbonden met een bougiedraad van een
verdelerloos waste spark-systeem. Stel het aantal cilinders, de ontstekingsvolgorde van de
cilinders en de polariteit in.
BELANGRIJK:
Zorg ervoor dat de waarden voor de ontstekingsvolgorde en de polariteit van de cilinders kloppen
voordat u de ontstekingsscope gebruikt om waste spark-systemen te testen.

• Direct—de inductieve toerentalsensor wordt verbonden met een bougiedraad (indien
van toepassing) van een systeem met directe ontsteking. Stel het aantal cilinders en de
ontstekingsvolgorde van de cilinders in.

• Overig—de inductieve toerentalsensor wordt verbonden met een bougie- of een spoeldraad.
Stel de toerentalfactor correct in voor het testvoertuig.

i

NOOT:
U kunt het dialoogvenster Ontstekingssysteem ook openen vanuit het menu Hulpprogramma's
Functie instellen. Raadpleeg "Ontstekingssysteem" op pagina 89 voor meer informatie.

z

Instellingen van het ontstekingssysteem wijzigen:
1. Selecteer Instellen > Onstekingssysteem.
Het dialoogvenster Ontstekingssysteem wordt weergegeven (Afbeelding 5-40).
2. Selecteer de juiste waarden voor het ontstekingssysteem.
3. Druk op N/X om het dialoogvenster te sluiten.

Raster
Selecteer Raster om het achtergrondraster weer te geven in alle grafische testschermen.

z

Het raster inschakelen:

• Selecteer Instellen > Raster.
Er wordt een raster weergegeven in het testgebied (Afbeelding 5-41).
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Afbeelding 5-41 Voorbeeld van een rasterscherm

Triggerweergave
Selecteer Triggerweergave om de triggerpositiewaarden in te schakelen (Afbeelding 5-42).

Afbeelding 5-42 Voorbeeld van triggerwaarden
Als Triggerweergave niet is geselecteerd, worden triggerpositiewaarden alleen weergegeven als
de knop Triggerpositie wordt geselecteerd op de onderste werkbalk.

z

Triggerwaarden weergeven:

• Selecteer Instellen > Triggerweergave.
De triggerwaarden worden weergegeven (Afbeelding 5-42).

Schaalweergave
Selecteer Schaalweergave om de schaalwaarden in de grafiek weer te geven.

z

Schaalweergave inschakelen:

• Selecteer Instellen > Schaalweergave.
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De schaalwaarden worden weergegeven op de X-as (horizontaal) en de Y-as (verticaal) van
de grafiek (Afbeelding 5-43).

Afbeelding 5-43 Voorbeeld van een scherm met schaalweergave

Omgekeerde kleuren
Selecteer Omgekeerde kleuren om het kleurenschema te wijzigen.

z

Het kleurenschema wijzigen:

• Selecteer Instellen > Omgekeerde kleuren.
Het kleurenschema wordt gewijzigd (Afbeelding 5-44).

Afbeelding 5-44 Voorbeeld van een scherm met omgekeerde kleuren

Gegevens opslaan
Met deze selectie wordt het dialoogvenster Gegevens opslaan (Afbeelding 5-28 op pagina 42)
geopend. Met dit dialoogvenster kunt u kiezen hoe en waar bestanden worden opgeslagen.
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5.5.12 Kalibratie-LED
Als u een omvormertest voor diodes, doorgang, ohm of druk selecteert, wordt een bericht
weergegeven met kalibratie-instructies (Afbeelding 5-45).

Afbeelding 5-45 Voorbeeld van het bericht voor de kalibratieprocedure
Als het testscherm wordt weergegeven, geeft de LED (Afbeelding 5-46) op de werkbalk
de kalibratiestatus van het kanaal aan:

• Groen—gekalibreerd
• Rood—niet gekalibreerd (met behulp van eerdere kalibratiewaarden)

Afbeelding 5-46 Voorbeeld van de kalibratie-LED

5.5.13 Kanaalinstellingen aanpassen
Met de kanaalbedieningsbalk (Afbeelding 5-47) kunt u kanaalinstellingen aanpassen
en kenmerken weergeven van de geselecteerde trace.










Afbeelding 5-47 Voorbeeld van de kanaalbedieningsbalk
1— Kanaalnummer
2— Sonde
3— Schaal
4— Signaalnulpunt verplaatsen
5— Rasterafstand (alleen ontstekingsscope)

Kanaalnummer
Met de knop Kanaalnummer kunt u kanaalopties selecteren.

• Kanaal één (1) wordt automatisch weergegeven en kan niet worden uitgeschakeld.
• Kanaal twee (2) kan handmatig worden geselecteerd voor weergave.

i

NOOT:
Beide kanalen worden automatisch weergegeven in de tweekanaals grafische metermodus.
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De volgende kanaalopties zijn beschikbaar:

• Weergegeven—hiermee wordt het signaal van een kanaal zichtbaar gemaakt.
• Omgekeerd—hiermee wordt de geselecteerde golfvorm ondersteboven gedraaid. Dit wordt
meestal gebruikt wanneer een secundaire ontsteking wordt getest of wanneer golfvormen
worden weergegeven vanuit de lage-ampèresonde.

• Koppeling AC—hiermee wordt de gemiddelde waarde van een golfvorm van het geheel
afgetrokken om kleine variaties zichtbaar te maken. Dat is ideaal voor het bekijken van
dynamorimpel of brandstofpompstroom. Hierbij worden de DC-delen van een ingangssignaal
geblokkeerd om de AC-delen te versterken zonder deze van het midden van het scherm af te
laten lopen.

• Piekdetectie—hiermee worden snelle voorvallen, pieken en storingen vastgelegd voor
signalen die in positieve en negatieve richting gaan.

• Filter—hiermee wordt ongewenste ruis onderdrukt.
• Automatisch zoeken—hiermee wordt de beste schaal gekozen om het geselecteerde
signaalpatroon op het scherm te laten passen. Als dit gebeurt op hetzelfde kanaal als de
trigger, wordt het triggerniveau halverwege tussen de minimale en de maximale waarde van
de golfvorm ingesteld.

i

NOOT:
Als wordt getest met de ontstekingsscope voor één cilinder, kan de piekdetectieoptie voor kanaal
1 niet worden uitgeschakeld.

z

Kanaal twee weergeven:
1. Selecteer Kanaalnummer.
Het instellingsmenu voor kanalen wordt weergegeven (Afbeelding 5-48).

Afbeelding 5-48 Voorbeeld van het instellingsmenu voor kanaal 1
2. Selecteer K 2 > Weergegeven.
De trace voor kanaal twee wordt weergegeven (Afbeelding 5-49).

Afbeelding 5-49 Voorbeeld met kanaal 2 weergegeven
3. Druk op N/X om het menu te sluiten.
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De kanaalinstelling wijzigen:
1. Selecteer Kanaalnummer.
Het instellingsmenu voor kanalen wordt weergegeven (Afbeelding 5-48).
2. Selecteer het kanaal dat u wilt wijzigen (K 1 of K 2).
3. Selecteer de kanaalinstellingsoptie Piekdetectie of Filter.

Sonde
Met de knop Sonde (Afbeelding 5-50) kunt u een andere test selecteren.

Afbeelding 5-50 Voorbeeld van de knop en het menu Sonde

z

Een andere test selecteren:
1. Selecteer de knop Sonde.
Het menu Sonde wordt weergegeven (Afbeelding 5-50).
2. Selecteer een optie.
De knop Sonde verandert en geeft uw selectie weer.

Schaal
Met de knop Schaal (Afbeelding 5-51) kunt u een metingschaal selecteren voor elk kanaal.

Afbeelding 5-51 Voorbeeld van de knop en het menu Schaal
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Een metingschaal selecteren:
1. Selecteer Schaal.
Het menu Schaal wordt weergegeven (Afbeelding 5-51).
2. Selecteer een optie.
De knop Schaal en de golfvormen op het scherm veranderen en geven uw selectie weer.

Signaalnulpunt verplaatsen
Met de knop Signaalnulpunt verplaatsen verplaatst u de nulpositie (0) van het geselecteerde
kanaal omhoog of omlaag binnen het testweergavegebied.

z

De nulpositie van een kanaal verplaatsen:
1. Selecteer Signaalnulpunt verplaatsen.
De knop verandert van blauw in grijs om aan te geven dat de functie is geselecteerd
(Afbeelding 5-52).

Afbeelding 5-52 Voorbeeld van een geselecteerde knop Signaalnulpunt verplaatsen
2. Druk op de pijl omhoog b of omlaag d om het nulpunt indien nodig te verplaatsen.
3. Druk op N/X om de functie te verlaten.

Drempel
Met de knop Drempel verandert u het referentiepunt op de golfvorm. Deze knop wordt alleen
gebruikt voor het berekenen van metingen, zoals frequentie, bedrijfscyclus, MC dwell en
pulsbreedte.
Er zijn twee drempelopties:

• Automatische drempelselectie—hiermee wordt automatisch een drempelniveau gekozen
in het midden van het bereik van de golfvorm. Automatische drempelselectie gebruikt
standaard een dalende flank.

• Handmatige drempelselectie—hiermee kunt u handmatig een signaalniveau en -richting
(stijgend of dalend) kiezen om te gebruiken als referentiepunt. Deze instelling wordt meestal
gebruikt als met automatische drempelselectie niet het gewenste resultaat wordt verkregen.

z

Het drempelniveau wijzigen:
1. Selecteer Drempel.
Het menu Drempel wordt weergegeven (Afbeelding 5-53).

Afbeelding 5-53 Voorbeeld van het menu Drempel
2. Selecteer een optie.
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De optie Handmatige drempelselectie gebruiken:
1. Selecteer Drempel > Handmatige drempelselectie.
Het dialoogvenster Handmatige drempelselectie wordt weergegeven (Afbeelding 5-54).

Afbeelding 5-54 Voorbeeld van het dialoogvenster Handmatige drempelselectie
De minimale en de maximale signaalwaarde worden links en rechts van de drempelwaarde
weergegeven ter informatie. Het meten van de minimale en de maximale waarde kan enkele
seconden duren.
2. Wijzig de drempelwaarde en de flank indien nodig.

i

NOOT:
De drempel kan alleen worden gewijzigd in een waarde die ligt tussen het minimum en het
maximum van het signaal.
3. Druk op N/X om het dialoogvenster te verlaten.

5.5.14 De tijdbasis instellen
Met de knop Tijdbasis stelt u in hoe lang het duurt voordat gegevens van links naar rechts op het
scherm worden weergegeven.

z

De tijdbasis wijzigen:
1. Selecteer Tijdbasis.
Het vervolgmenu verschijnt (Afbeelding 5-55).

Afbeelding 5-55 Voorbeeld van het menu Tijdbasis
2. Selecteer een optie.
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NOOT:
Als de tijdbasis korter is dan 1 seconde, worden enkele frames verzameld als u de knop Pauzeren
selecteert. Hoe sneller de tijdbasis is, hoe meer frames worden verzameld.

5.5.15 De trigger instellen
Gebruik de triggerbedieningsbalk (Afbeelding 5-56) om de criteria in te stellen voor het starten
van de weergave van gegevens.






Afbeelding 5-56 Voorbeeld van de triggerbedieningsbalk
1— Triggertype
2— Flank
3— Triggerpositie

Triggertype
Als u Triggertype selecteert, kunt u de criteria instellen die worden gebruikt om de weergave van
gegevens te starten. Dit zijn de beschikbare opties in het menu Triggertype:

• Geen—hiermee worden de gegevens zo snel weergegeven als deze worden ontvangen.
• K 1/2—hiermee wordt de weergave getriggerd op basis van het signaal van het
geselecteerde kanaal. Dit zijn de beschikbare submenuopties:

– Auto—hiermee wordt het scherm bijgewerkt wanneer het signaal de triggerdrempel in de
geselecteerde richting (stijgend of dalend) overschrijdt.

– Zelfs als het signaal de triggerdrempel niet overschrijdt, wordt het scherm automatisch na
een korte periode bijgewerkt zodat u de golfvorm kunt zien en een drempel kunt instellen
voor optimale weergave.

– Normaal—hiermee wordt het scherm bijgewerkt wanneer het signaal de triggerdrempel
in de geselecteerde richting (stijgend of dalend) overschrijdt.

– Als het signaal de triggerdrempel niet overschrijdt, wordt het scherm niet bijgewerkt.
Hierdoor kunt u met tussenpozen optredende verschijnselen vastleggen omdat het
scherm alleen wordt bijgewerkt wanneer het signaal aan uw triggerselectie voldoet.

• Cil—de scope wordt getriggerd door het signaal van de toerentalkabel. De kabel detecteert
de ontsteking op de bougiedraad waarop de kabel is aangesloten en de scope gebruikt dit
signaal om de weergave te triggeren. U kunt voor dit triggertype alleen de tijdverschuiving
aanpassen.

– Auto—hiermee wordt het scherm bijgewerkt wanneer de scope een signaal ontvangt van
de toerentalkabel.

– Zelfs als de scope geen signaal ontvangt van de kabel, wordt het scherm automatisch na
een korte periode bijgewerkt zodat u de golfvorm kunt zien.

– Normaal—hiermee wordt het scherm bijgewerkt wanneer de scope een signaal ontvangt
van de toerentalkabel.

– Als de scope geen signaal ontvangt van de kabel, wordt het scherm niet bijgewerkt.
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Een triggertype selecteren:
1. Selecteer de knop Triggertype.
Het vervolgmenu verschijnt (Afbeelding 5-57).

Afbeelding 5-57 Voorbeeld van het menu Triggertype
2. Selecteer een optie.
Er verschijnt een submenu, tenzij u Geen selecteert.
3. Selecteer Auto of Normaal in het submenu.

– Als een kanaaltrigger (K1–2) wordt geselecteerd, wordt in het grafiekgebied een
plusteken (+) weergegeven met de kleur van het kanaal dat het voorstelt
(Afbeelding 5-58).

– Als de trigger Cil wordt geselecteerd, wordt een wit plusteken (+) weergegeven aan de
onderzijde van het grafiekgebied. Dit teken stelt het moment voor waarop een cilinder
wordt gedetecteerd op de toerentalkabel (Afbeelding 5-59).

Afbeelding 5-58 Voorbeeld van de markering van de triggerpositie

Afbeelding 5-59 Voorbeeld van de markering van de cilindertriggerpositie
4. Als u klaar bent met het instellen van de triggermodi, drukt u op N/X om het menu te sluiten.

Triggerflank
Met de knop Triggerflank (Afbeelding 5-60) selecteert u de richting waarin de golfvorm moet
gaan (stijgend of dalend) als het triggerpunt wordt overschreden.

Afbeelding 5-60 Voorbeeld van de knop Triggerflank
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NOOT:
Deze knop is alleen beschikbaar wanneer een kanaal het actieve triggertype is.

5.5.16 Triggerpositie
De knop Triggerpositie (Afbeelding 5-61) wordt gebruikt om het triggerpunt voor een opgegeven
kanaal te verplaatsen over de X-as (horizontaal) of de Y-as (verticaal) van de weergave.

Afbeelding 5-61 Voorbeeld van de knop Triggerpositie

z

Het triggerpunt verplaatsen:
1. Selecteer Triggerpositie.
De markering van het triggerpunt wordt actief.
2. Gebruik de thumbpad om de markering op het scherm te verplaatsen en een nieuw
triggerpunt te selecteren.
3. Als u klaar bent, drukt u op N/X.

5.6 Componentinformatie bekijken
In deze sectie wordt uitgelegd hoe u componentinformatie bekijkt. Hieronder volgt een overzicht
van de basisacties die deel uitmaken van het testen.
1. Het voertuig identificeren—identificeer het testvoertuig voor de module Componenttests of
selecteer het in een lijst met eerder geïdentificeerde voertuigen.
2. Componentinformatie bekijken—geef maximaal vier categorieën met voertuigspecifieke
componentinformatie weer. Zie "Componentinformatie bekijken" op pagina 58 voor meer
informatie.

5.6.1 Het voertuig identificeren
De voertuigidentificatie verloopt hetzelfde als bij het testen van voertuigen. Zie "Het testvoertuig
identificeren" op pagina 32 voor informatie.

5.6.2 Componentinformatie bekijken
Nadat het testvoertuig is geïdentificeerd, kunt u de componenttestfunctie selecteren in het menu
Componenttests.
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Het hoofdgedeelte van het scherm Componentinformatie (Afbeelding 5-62) kan een of meer van
de volgende secties bevatten:

• Werking—hiermee krijgt u een algemene beschrijving van de normale werking van de
component.

• Connector—hiermee wordt de connector van de component weergegeven en krijgt u
informatie over aansluitschema's en draadkleur.

• Locatie—helpt u de component te vinden en geeft aan waar deze wordt getest.
• Technische opmerkingen—geeft tips voor de componenttest (bijvoorbeeld veel
voorkomende fouten of storingen) en geeft informatie over updates en recalls.

Afbeelding 5-62 Voorbeeld van het scherm Componentinformatie

z

Een component selecteren:
1. Markeer in het menu Componenttests de optie Componenttests.
Het menu Componenttests bevat de beschikbare componenten voor het geïdentificeerde
testvoertuig (Afbeelding 5-63).

Afbeelding 5-63 Voorbeeld van het menu Componenttests
2. Selecteer een component in het menu.
Er wordt een componentmenu weergegeven (Afbeelding 5-64).
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Afbeelding 5-64 Voorbeeld van componentopties
3. Selecteer Componentinformatie.
Het scherm Componentinformatie wordt weergegeven (Afbeelding 5-65).

Afbeelding 5-65 Voorbeeld van het scherm Componentinformatie

5.7 Functies en voordelen
Selecteer Functies en voordelen om beschrijvingen weer te geven van de meter, inclusief
functies en voordelen, specificaties en accessoires. Er is ook een beschrijving van vijf minuten
van het gebruik van het optionele demonstratieboard om voorbeeldsignalen te genereren. Het
demonstratieboard helpt u beter gebruik te leren maken van de Vantage PRO, zonder
testvoertuig.

5.8 Instructies
Selecteer Instructies om een keuze te maken in een lijst met beschikbare instructies
op het scherm voor het uitvoeren van verschillende taken, zoals het aanpassen van het
weergavecontrast, het berekenen van het motortoerental en het zoeken van storingen in
sensoren. Er worden op het scherm tekeningen en tips weergegeven.
Hieronder volgt een lijst met veel voorkomende onderwerpen. Er kunnen afhankelijk van de regio
andere opties beschikbaar zijn.

• Start niet—bevat een uitleg van hoe u een diagnose stelt bij een niet startende motor.
• Les van 10 minuten over elektronica—geeft een korte uitleg van elektronica en
circuitverbindingen.

• Les van 15 minuten over ontsteking—geeft een korte inleiding in het testen van de
ontsteking.
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• Les van 20 minuten over stroomopbouw—geeft een korte inleiding in stroomopbouw.
• Info over zuurstofsensors en tips voor tests—hiermee wordt de componenttestmeter
weergegeven in de “live” grafische modus, met tips over zuurstoftests zodat u de
fundamentele concepten van zuurstofsensordiagnose leert begrijpen.

• Geïllustreerde termen en definities—bevat definities van termen, tekeningen en tips met
betrekking tot componenttests.

• Testtips—geeft instructies op het scherm voor het uitvoeren van specifieke componenttests,
met tekeningen en uitleg.

5.9 Geavanceerde tests
Selecteer geavanceerde tests om vooraf gedefinieerde controlesysteemtests te gebruiken.
Er kan schermhelp beschikbaar zijn bij de tests.

61

Hoofdstuk 6

Multimeteracties

In deze sectie worden het menu Multimeter en de acties ervan uitgelegd.

Afbeelding 6-1 Voorbeeld van het menu Multimeter
Het menu Multimeter (Afbeelding 6-1) bevat de volgende opties:

• Grafische meter
• Digitale meter
Hieronder volgt een overzicht van de basisacties voor de multimeterfuncties.
1. Multimetersoftware selecteren—selecteer het type multimetersoftware en een
testconfiguratie voor de geselecteerde functie. Zie "Multimetersoftware selecteren" op
pagina 63.
2. Testkabels aansluiten—sluit de juiste kabels en clips aan op de Vantage PRO™.
Zie "Kabels en klemmen aansluiten" op pagina 21.
3. De Vantage PRO aansluiten op het voertuig—de procedure varieert.
4. De test uitvoeren—stel de test in, voer de test uit en evalueer het testresultaat.
Zie "Multimetertests uitvoeren" op pagina 66.
Select Multimeter
Software

Connect Test Leads

Connect to the Vehicle

Perform the Test

Afbeelding 6-2 Basisacties voor de multimeterfunctie
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6.1 Multimetersoftware selecteren
Er zijn twee typen multimeterfuncties beschikbaar:

• Grafische meter (Zie "Grafische meter" op pagina 63)
• Digitale meter (Zie "Digitale meter" op pagina 65)

z

Een multimeteroptie selecteren:
1. Selecteer in het hoofdmenu Multimeter > Grafische meter of Digitale meter.
2. Selecteer een testoptie.

6.1.1 Grafische meter
Met selecties in het menu Grafische meter (Afbeelding 6-3) configureert u de Vantage PRO zodat
deze werkt als een grafische kleurenmeter (Afbeelding 6-4) of een digitale meter. In de
onderstaande tabel worden de beschikbare testopties beschreven.

Afbeelding 6-3 Voorbeeld van het menu Grafische meter

Tabel 6-1 Testopties in het menu Grafische meter (deel 1 van 2)
Optie

Functie

Dubbele
grafische meter

Hiermee worden automatisch twee kanalen weergegeven.

Volt DC

Hiermee wordt het gelijkstroomvoltage gemeten.

Volt DC-gemiddeld

Hiermee wordt gelijkstroom gemeten en wordt een filter
gebruikt om overmatige ruis uit het signaal te verwijderen

Volt AC rms

Hiermee wordt het effectieve voltage gemeten in plaats van
het piekvoltage of het gemiddelde voltage.

Ohm

Hiermee wordt elektrische weerstand gemeten.

Frequentie

Hiermee wordt het aantal keren gemeten dat een signaal
zichzelf per seconde herhaalt.

Pulsbreedte

Hiermee wordt de aan-tijd gemeten van verschillende
componenten.
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Tabel 6-1 Testopties in het menu Grafische meter (deel 2 van 2)
Optie

Functie

Pulsbreedte verstuiver

Hiermee wordt de aan-tijd gemeten van het signaal dat de
brandstofverstuiver activeert.

Bedrijfscyclus

Hiermee wordt de verhouding gemeten van de pulsbreedte tot
de complete cyclusbreedte, de aan-tijd van componenten die
aan en uit gaan, zoals EGR, of tankontluchting van 0 – 100%.

Amp (intern)

Hiermee wordt de stroom gemeten voor componentverbruik
en parasitair verbruik onder 10 A bij aansluiting in serie met
het circuit dat wordt getest.

Lage ampère (20)

Hiermee wordt de stroom voor componenten zoals bobines,
verstuivers, brandstofpompen en parasitair verbruik gemeten
met behulp van de Snap-on lage-ampèresonde.

Lage ampère (40)

Hiermee wordt de stroom voor componenten zoals
ventilatoren en elektrische motoren gemeten met behulp van
de Snap-on lage-ampèresonde.

MC dwell (60)

Hiermee worden regelkleppen voor het carburateurmengsel
(0 – 60°) gemeten.

MC dwell (90)

Hiermee worden regelkleppen voor het mengsel van het
brandstofsysteem (0 – 90°) gemeten.

Vacuüm 100 psi

Hiermee wordt het inlaatspruitstukvacuüm 0 – 20 inHg
gemeten met behulp van de Snap-on 0 – 100 PSI omvormer.

Druk 100 psi

Hiermee worden brandstofsystemen, motorolie en
transmissies gemeten met behulp van de Snap-on 0–100 PSI
omvormer.

Druk 500 psi

Hiermee worden transmissies, compressie en AC-druk hoge
zijde gemeten met behulp van de Snap-on 0–500 PSI
omvormer.

Druk 5000 psi

Hiermee worden ABS, stuurbekrachtiging en krachtige
hydraulische systemen gemeten met behulp van de Snap-on
0–5000 PSI omvormer.





Afbeelding 6-4 Voorbeeld van het scherm Grafische meter
1— Informatie over de kanaalstatus
2— Hoofdgedeelte
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6.1.2 Digitale meter
Met selecties in het menu Digitale meter (Afbeelding 6-5) configureert u de Vantage PRO zodat
deze werkt als een digitale volt/ohm-meter (DVOM) (Afbeelding 6-6). In de onderstaande tabel
worden de beschikbare testopties beschreven.

Afbeelding 6-5 Voorbeeld van het menu Digitale meter

Tabel 6-2 Beschrijving van de testopties in het menu Digitale meter
Optie

Gebruik

Volt DC

Hiermee wordt het gelijkstroomvoltage gemeten.

Volt DC-gemiddeld

Hiermee wordt gelijkstroom gemeten en wordt een filter
gebruikt om overmatige ruis uit het signaal te verwijderen

Volt AC rms

Hiermee wordt het effectieve voltage gemeten in plaats van
het piekvoltage of het gemiddelde voltage.

Ohm

Hiermee wordt elektrische weerstand gemeten.

Diode/doorgang

Hiermee wordt de voltagedaling gemeten bij een diode
of doorgang.

Amp (intern)

Hiermee wordt de stroom gemeten voor componentverbruik
en parasitair verbruik onder 10 A bij aansluiting in serie met
het circuit dat wordt getest.

Lage ampère (20)

Hiermee wordt de stroom voor componenten zoals bobines,
verstuivers, brandstofpompen en parasitair verbruik gemeten
met behulp van de Snap-on lage-ampèresonde.

Lage ampère (40)

Hiermee wordt de stroom voor componenten zoals
ventilatoren en elektrische motoren gemeten met behulp
van de Snap-on lage-ampèresonde.
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Afbeelding 6-6 Voorbeeld van het testscherm Digitale meter

6.2 Multimetertests uitvoeren
Wanneer u tests uitvoert met de multimeter, werken de werkbalken en knoppen hetzelfde als bij
componenttests. De beschikbaarheid van knoppen en menuopties verschilt afhankelijk van de
test die u hebt geselecteerd.
Zie de volgende secties over acties van componenttests voor gerelateerde informatie:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zie "Weergaven wijzigen" op pagina 36
Zie "Gegevens pauzeren" op pagina 37
Zie "Gegevens bekijken" op pagina 38
Zie "Zoomen" op pagina 39
Zie "Cursors" op pagina 40
Zie "Snapshots maken" op pagina 41
Zie "Meters opnieuw instellen" op pagina 42
Zie "Gegevens opslaan" op pagina 43
Zie "Afdrukken" op pagina 44
Zie "Instellen gebruiken" op pagina 45
Zie "Kalibratie-LED" op pagina 51
Zie "Kanaalinstellingen aanpassen" op pagina 51
Zie "De tijdbasis instellen" op pagina 55
Zie "De trigger instellen" op pagina 56
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Scopeacties

In deze sectie worden het menu Scope en de acties ervan uitgelegd.

i

NOOT:
De meeste van de scopewerkbalken en -knoppen werken hetzelfde als de multimeter. In deze
sectie worden alleen de verschillen besproken.

Afbeelding 7-1 Optie Scope in het hoofdmenu
Het menu Scope bevat de volgende opties: (Afbeelding 7-1):

• Labscope
• Ontstekingsscope
• Voorinstellingen
Hieronder volgt een overzicht van de basisacties voor de scopefuncties.
1. Scopesoftware selecteren—selecteer het type scopesoftware en een testconfiguratie
voor de geselecteerde functie. Zie "Scopesoftware selecteren" op pagina 68.
2. Testkabels aansluiten—sluit de juiste kabels en clips aan op de Vantage PRO™.
Zie "Kabels en klemmen aansluiten" op pagina 21.
3. De Vantage PRO aansluiten op het voertuig—de procedure varieert.
4. De test uitvoeren—stel de test in, voer de test uit en evalueer het testresultaat.
Zie "Scopetests uitvoeren" op pagina 75.
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Select Scope Software

Connect Test Leads

Connect to the Vehicle

Perform the Test

Afbeelding 7-2 Basisacties voor de scopefunctie

7.1 Scopesoftware selecteren
Er zijn twee typen scopefuncties beschikbaar:

• Labscope (Zie "Labscope" op pagina 68)
• Ontstekingsscope (Zie "Ontstekingsscope" op pagina 70)
In de volgende procedures wordt uitgelegd hoe u een scopefunctie selecteert.

z

Scopesoftware selecteren:
1. Selecteer in het hoofdmenu Scope > Labscope of Ontstekingsscope.
2. Selecteer een testconfiguratie.

7.1.1 Labscope
Met selecties in het menu Labscope (Afbeelding 7-3) configureert u de Vantage PRO om te
fungeren als een tweekanaals weergave. In de onderstaande tabel worden de beschikbare opties
voor de testconfiguratie beschreven.

Afbeelding 7-3 Voorbeeld van het menu Labscope
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NOOT:
De optie 2-kanaals labscope onthoudt alle instellingen die zijn gewijzigd, voor het volgende
gebruik. Alle overige labscopeopties houden de oorspronkelijke functie.

Tabel 7-1 Opties van de testconfiguratie voor de labscope
Optie

Functie

2-kanaals labscope

Hiermee worden automatisch twee kanalen weergegeven. Alle instellingen
die voor deze optie zijn gewijzigd, worden automatisch opgeslagen voor
toekomstig gebruik.

Volt DC

Hiermee wordt het gelijkstroomvoltage gemeten.

Amp (intern)

Hiermee wordt de stroom gemeten voor componentverbruik en parasitair
verbruik onder 10 A bij aansluiting in serie met het circuit dat wordt getest.

Lage ampère (20)

Hiermee wordt de stroom voor componenten zoals bobines, verstuivers,
brandstofpompen en parasitair verbruik gemeten met behulp van de
Snap-on lage-ampèresonde.

Lage ampère (40)

Hiermee wordt de stroom voor componenten zoals ventilatoren en
elektrische motoren gemeten met behulp van de Snap-on
lage-ampèresonde.

Ontstekingssonde

Hiermee wordt het secundaire voltage van het ontstekingssysteem
gemeten met behulp van een secundaire spoeladapterkabel en sensoren.

Vacuüm 100 psi

Hiermee wordt het motorvacuüm 0–20 inHg gemeten met behulp van de
Snap-on 0–100 PSI omvormer.

Druk 100 psi

Hiermee worden brandstofsystemen, motorolie en transmissies gemeten
met behulp van de Snap-on 0–100 PSI omvormer.

Druk 500 psi

Hiermee worden transmissies, compressie en AC-druk hoge zijde
gemeten met behulp van de Snap-on 0–500 PSI omvormer.

Druk 5000 psi

Hiermee worden ABS, stuurbekrachtiging en krachtige hydraulische
systemen gemeten met behulp van de Snap-on 0–5000 PSI omvormer.





Afbeelding 7-4 Voorbeeld van het scherm Scope
1— Informatie over de kanaalstatus
2— Hoofdgedeelte
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7.1.2 Ontstekingsscope
Met de onstekingsscope kunt u een secundaire golfvorm bekijken met behulp van vooringestelde
weergaveopties voor het ontstekingspatroon (Afbeelding 7-5).

Afbeelding 7-5 Voorbeeld van het submenu Ontstekingsscope
Als u alle cilinders van een motor tegelijkertijd aansluit, vereenvoudigt dat een cilindervergelijking
op de volgende manieren:

• U kunt alle cilinders tegelijkertijd bekijken.
• Elke cilinder wordt eenmaal per scherm weergegeven in de ontstekingsvolgorde en wordt op
dezelfde locatie op het scherm weergegeven.

• Hetzelfde patroon wordt weergegeven, ongeacht het motortoerental.
De ontstekingsscope vereist het gebruik van twee kabels.

• Secundaire spoeladapter–om de secundaire golfvorm weer te geven
• Inductieve toerentalsensoradapter–om cilinder nummer één te bepalen voor een goede
weegave van de cilindervolgorde. Raadpleeg "Kabels en klemmen aansluiten" op pagina 21
voor meer details.
Het toerental kan worden berekend aan de hand van de grijze inductieve
toerentalsensoradapter of de secundaire spoeladapter. Als alleen de toerentaladapter of de
secundaire spoeldapter wordt gebruikt, wordt het toerental berekend aan de hand van de
kabel die is aangesloten. Als beide kabels zijn aangesloten, wordt het toerental berekend aan
de hand van de grijze inductieve toerentalsensor.

i

NOOT:
De optionele SIA 2000-adapterkit is vereist voor aansluiting op meerdere cilinders tegelijkertijd bij
verdelerloze waste spark-ontstekingssystemen. Neem contact met een verkoper op voor meer
informatie.
Houd rekening met het volgende met betrekking tot synchronisatie van de
ontstekingsscope:

• Synchronisatie met cilinder één duurt enkele seconden nadat u de motor hebt gestart.
• Cilinderontstekingen kunnen van positie veranderen tijdens het synchronisatieproces.
• Als de instellingen van de onstekingsscope worden gewijzigd, wordt opnieuw
cilindersynchronsaitie uitgevoerd.

i

NOOT:
Tijdens het testen van waste spark-systemen worden ontstekingen in kanaal één weergegeven
en vonken die verloren gaan, in kanaal twee.
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Ontstekingspatronen
Er zijn vier opties voor ontstekingspatronen (Afbeelding 7-5) beschikbaar om de secundaire
golfvorm te bekijken en te vergelijken voor alle motorcilinders (Afbeelding 7-6).

• In het patroon Parade wordt de secundaire golfvorm van elke cilinder in de
ontstekingsvolgorde van links naar rechts op het scherm weergegeven.

• In het patroon Cilinder wordt de secundaire golfvorm voor de geselecteerde cilinder
weergegeven.

• In het patroon Raster wordt de secundaire golfvorm voor elke cilinder in de
ontstekingsvolgorde weergegeven, met cilinder één onderaan.

• In het patroon Over elkaar worden de secundaire golfvormen voor elke cilinder in de
ontstekingsvolgorde gestapeld op elkaar weergegeven.

Afbeelding 7-6 Voorbeeld van het scherm Ontstekingspatroon

Ontsteking met één cilinder
Met de optie Ontsteking met één cilinder (Afbeelding 7-7) configureert u de scanfunctie om een
afzonderlijke cilinder aan te sluiten met een vaste tijdbasis, wanneer er geen kabel beschikbaar is
om alle cilinders aan te sluiten.

Afbeelding 7-7 Voorbeeld van het submenu Ontstekingsscope

Sonde van ontstekingsscope
De knopinstelling Sonde van kanaal 1, op de onderste werkbalk, is alleen voor de
ontstekingssonde. De knopinstelling Sonde van kanaal 2 is niet beperkt en werkt hetzelfde als
voor de labscope. Zie "Sonde" op pagina 53 voor meer informatie.
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Afbeelding 7-8 Voorbeeld van de vaste optie Piekdetectie van kanaal 1

Aanpassing gevoeligheid
Met de knop Aanpassing gevoeligheid (Afbeelding 7-9) kunt u de detectiegevoeligheid voor
cilinderontstekingen instellen. Hoe lager de instelling, hoe gevoeliger de onstekingsscope is voor
het detecteren van cilinderontsteking. Doordat de gevoeligheid kan worden aangepast en de
cilinderdetectie kan worden verbeterd kunnen meer voertuigen worden getest en kunnen meer
secundaire sensoren worden gebruikt.

Afbeelding 7-9 Voorbeeld van de aanpassing van de ontstekingstrigger

z

Detectiegevoeligheid voor cilinderontsteking aanpassen:
1. Selecteer de knop Aanpassing gevoeligheid.
De knop wordt ingedrukt weergegeven en blijft gemarkeerd om aan te geven dat de functie
aan staat.
2. Druk op de pijl omhoog b of omlaag d om de niveau-indicator aan de linkerzijde van
de grafiek (y-as) te verplaatsen.

i

NOOT:
Een gevoeligheidsinstelling van 2,0 kV is voor veel ontstekingssystemen ideaal, tenzij
u problemen hebt met het detecteren van cilinders.
3. Als u klaar bent met het instellen van de gevoeligheid van de ontstekingsscope, drukt u op
N/X om de knop te deselecteren.
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NOOT:
Bij waste spark-ontstekingssystemen wordt de instelling van het gevoeligheidsniveau alleen
weergegeven op kanaal 1, maar de instelling geldt voor beide kanalen.
Zie "Aanpassing van gevoeligheid" op pagina 114 voor meer informatie over het gebruik.

Gemiste cilinderdetectie
Als een cilinderontsteking niet wordt gedetecteerd, omdat de ontsteking te gering is om bij de
huidige instelling te worden gedetecteerd of omdat er helemaal geen ontsteking is, wordt op het
scherm een lege ruimte weergegeven (Afbeelding 7-10).

Afbeelding 7-10 Voorbeeld van gemiste cilinderdetectie

z

Een gemiste cilinderdetectie controleren:

• Verlaag de gevoeligheidsinstelling om te controleren of de cilinder wel ontsteekt, maar te
weinig om bij de huidige gevoeligheidsinstelling te worden gedetecteerd.
Als een cilinder helemaal niet ontsteekt, blijft de lege ruimte in de grafiek aanwezig.
Zie "Aanpassing van gevoeligheid" op pagina 114 voor meer informatie.

Digitale kV-weergave
Als u de ontstekingsscope gebruikt, worden met de weergaveselectie Digitale kV
(Afbeelding 7-11) de digitale kV-metingen weergegeven die corresponderen met het
geselecteerde kanaal van de ontstekingsscope en biedt deze selectie een andere manier om het
secundaire ontstekingssysteem te controleren. Als waste spark-ontstekingssystemen worden
getest, worden ontstekingen in kanaal 1 weergegeven en vonken die verloren gaan in kanaal 2.

i

NOOT:
De digitale waarden zijn slechts zo goed als de brongolfvorm. Als er een probleem is met de
kabelaansluiting of -instelling en er geen stabiele golfvorm wordt weergegeven, wordt de digitale
waarde mogelijk niet goed berekend. Als er problemen zijn met de digitale waarden, controleert
u de kabelaansluitingen en de onstekingsinstelling. Als de meting niet kan worden berekend,
worden er streepjes weergegeven in plaats van digitale waarden.
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Afbeelding 7-11 Voorbeeld van de menuselectie Digitale kV
De metingen voor ontsteking-kV, vonk-kV en vonkduur (brandtijd) worden berekend op basis
van de secundaire golfvorm.

• Ontsteking-kV (OKV)—voltage dat nodig is om de rotor en de elektrodeafstand te
overbruggen en een vonk te maken over de bougie-elektrodes.

• Vonk-kV (VKV)—voltage dat nodig is om een vonk te maken over de bougie-elektrodes.
• Vonkduur (brandtijd)—tijd dat de vonk in stand wordt gehouden over de bougie-elektrodes.
De minimale, de maximale en de huidige waarde voor ontsteking-kV, vonk-kV en vonkduur
worden voor elke cilinder in de ontstekingsvolgorde weergegeven. Af en toe optredende
problemen, die te snel plaatsvinden om in de live golfvorm te worden gezien, worden vastgelegd
in de minimale en de maximale waarde. Zo kunnen problemen worden gedetecteerd die niet goed
in de live golfvorm te zien zijn (Afbeelding 7-12).

Afbeelding 7-12 Voorbeeld van de digitale kV-weergave

Ontstekingssystemen met meerdere vonken
Bij voertuigen met ontstekingssystemen met meerdere vonken, waarbij er per cilinder meer dan
één vonk is, wordt ontsteking-kV (OKV) aan het begin van de eerste vonk berekend en worden
vonk-kV (VKV) en brandtijd op basis van de laatste vonk berekend.

z

De metingen van digitale kV en brandtijd berekenen:

• Selecteer een ontstekingspatroon met een tijdbasis van 10 ms, bijvoorbeeld Parade 10 ms of
Cil 10 ms als u een systeem met meerdere vonken test.
BELANGRIJK:
Digitaal kV kan niet goed worden berekend als het eind van de laatste vonk voor elke cilinder zich
in de weergave Ontstekingsscope aan het eind van het scherm of buiten het scherm bevindt.
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7.2 Scopetests uitvoeren
Wanneer u tests uitvoert met de scope, werken de werkbalken en knoppen hetzelfde als bij
componenttests. De beschikbaarheid van knoppen en menuopties verschilt afhankelijk van de
test die u hebt geselecteerd.
Zie de volgende secties over acties van componenttests voor gerelateerde informatie:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zie "Weergaven wijzigen" op pagina 36
Zie "Gegevens pauzeren" op pagina 37
Zie "Gegevens bekijken" op pagina 38
Zie "Zoomen" op pagina 39
Zie "Cursors" op pagina 40
Zie "Snapshots maken" op pagina 41
Zie "Meters opnieuw instellen" op pagina 42
Zie "Gegevens opslaan" op pagina 43
Zie "Afdrukken" op pagina 44
Zie "Instellen gebruiken" op pagina 45
Zie "Kalibratie-LED" op pagina 51
Zie "Kanaalinstellingen aanpassen" op pagina 51
Zie "De tijdbasis instellen" op pagina 55
Zie "De trigger instellen" op pagina 56

7.3 Voorinstellingen gebruiken
Een voorinstelling is de configuratie van uw scherminstelling. Met de optie Voorinstellingen krijgt
u toegang tot alle aangepaste voorinstellingen en fabrieksinstellingen voor veel geteste
componenten.
Aangepaste voorinstellingen kunnen worden opgeslagen vanuit elk menu Opslaan van de functie
Scope (Afbeelding 7-13). Zie "Gegevens opslaan" op pagina 43 voor meer informatie.

Afbeelding 7-13 Voorbeeld van de optie Voorinstelling opslaan
In het scherm Beheer voorinstellingen (Afbeelding 7-14) wordt een lijst weergegeven met alle
beschikbare voorinstellingen.
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Afbeelding 7-14 Voorbeeld van het scherm Beheer voorinstellingen

i

NOOT:
Fabrieksinstellingen worden aangeduid met een slotpictogram naast de naam en kunnen niet
worden bewerkt, verwijderd, gekopieerd of verplaatst.
De werkbalken en knoppen (Afbeelding 7-14) van het scherm Beheer voorinstellingen werken
hetzelfde als in het scherm Gegevensbeheer dat u opent met de knop Opgeslagen gegevens, met
uitzondering van het bewerken van opgeslagen voorinstellingen. Zie "Gegevensbeheer" op
pagina 81 voor meer informatie.

z

Het scherm Beheer voorinstellingen openen:

• Selecteer in het hoofdmenu Scope > Voorinstellingen.
Het scherm Beheer voorinstellingen wordt weergegeven (Afbeelding 7-14).

z

Het scherm Beheer voorinstellingen verlaten:

• Druk op N/X totdat u terug bent in het hoofdmenu.

7.3.1 Opgeslagen voorinstellingen laden
Met de knop Laden opent u een actief testscherm met de geselecteerde voorinstelling.

z

Een voorinstelling laden:
1. Selecteer in het hoofdmenu Scope > Voorinstellingen (Afbeelding 7-15).

Afbeelding 7-15 Menu Scope
Het scherm Beheer voorinstellingen wordt weergegeven (Afbeelding 7-16).
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Afbeelding 7-16 Voorbeeld van een geselecteerde voorinstelling
2. Markeer een voorinstelling in de lijst.
3. Selecteer de knop Laden.
Er wordt een scopescherm weergegeven met de geselecteerde voorinstelling.

7.3.2 Voorinstellingen bewerken
Met de knop Bewerken kunt u voorinstellingen op de volgende manieren bewerken:

• Opmerkingen toevoegen
• Bestandsnaam wijzigen

i

NOOT:
U hebt een USB-toetsenbord (niet bijgeleverd) nodig als u voorinstellingen wilt bewerken.

z

Een voorinstelling bewerken:
1. Selecteer in het hoofdmenu Scope > Voorinstellingen.
Het scherm Beheer voorinstellingen wordt weergegeven (Afbeelding 7-14 op pagina 76).
2. Sluit het USB-toetsenbord aan.
3. Markeer een voorinstelling in de lijst.
4. Selecteer de knop Bewerken.
Het dialoogvenster Naam en opmerking bewerken wordt weergegeven (Afbeelding 7-17).
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Afbeelding 7-17 Voorbeeld van het dialoogvenster Naam en opmerking bewerken

i

NOOT:
De pictogrammen Opmerkingen en Naam zijn niet actief als er geen toetsenbord is aangesloten.
5. Selecteer Opmerkingen.
De sectie Aanvullende informatie wordt geactiveerd (Afbeelding 7-18).

Afbeelding 7-18 Voorbeeld van een opmerking
6. Typ met het toetsenbord een opmerking (maximaal 7 regels) en druk vervolgens op Esc om
de sectie Aanvullende informatie te verlaten.
7. Selecteer Naam.
Het veld Bestandsnaam is nu actief (Afbeelding 7-19).
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Afbeelding 7-19 Voorbeeld van het veld Bestandsnaam
8. Typ met het toetsenbord een bestandsnaam en druk vervolgens op Esc om het veld
Bestandsnaam te verlaten.

i

NOOT:
Als u geen bestandsnaam opgeeft, wordt automatisch een naam voor u gemaakt (bijvoorbeeld
“Gebruiker00x”).
9. Selecteer Opslaan.
Nadat uw bewerkingen zijn verwerkt, keert u terug naar het scherm Beheer voorinstellingen
(Afbeelding 7-14 op pagina 76).

7.3.3 Voorinstellingen verwijderen
Met de knop Verwijderen verwijdert u bestanden met voorinstellingen uit het systeemgeheugen.

z

Voorinstellingen verwijderen:
1. Selecteer in het hoofdmenu Scope > Voorinstelling.
Het scherm Beheer voorinstellingen wordt weergegeven (Afbeelding 7-16 op pagina 77).
2. Markeer een voorinstelling in de lijst.
3. Selecteer de knop Verwijderen.
Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven (Afbeelding 7-20).

Afbeelding 7-20 Voorbeeld van een bevestigingsbericht
4. Verwijder de voorinstelling blijvend uit het geheugen door te drukken op Y/a.
Nadat uw verzoek om verwijdering is verwerkt, keer u terug naar het scherm Beheer
voorinstellingen.
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7.3.4 Voorinstellingen kopiëren en verplaatsen
Met de knoppen Kopiëren en Verplaatsen wijzigt u de opslaglocatie van uw aangepaste
voorinstellingen. Voor deze functies is het gebruik van een CF-kaart in de CF2-kaartsleuf vereist.
Gekopieerde en verplaatste voorinstellingen gaan naar de inactieve CF-kaart.
Bijvoorbeeld:
Als u CF1 opgeeft als uw opslagvoorkeur voor Opslaan in en u de knoppen Kopiëren en
Verplaatsen gebruikt, gaat de geselecteerde voorinstelling naar CF2 (inactieve CF-kaart).

z

Gegevens kopiëren of verplaatsen:
1. Plaats een CF-kaart in de CF2-kaartsleuf (niet bijgeleverd).
2. Selecteer in het hoofdmenu Scope > Voorinstelling.
Het scherm Beheer voorinstellingen wordt weergegeven (Afbeelding 7-16 op pagina 77).
3. Selecteer op de bovenste werkbalk Instellen.
Het dialoogvenster Gegevens opslaan wordt weergegeven.
4. Selecteer uw opslagvoorkeur in de opties van Opslaan in en druk op N/X om het
dialoogvenster te sluiten.
Dit is nu het opslaggeheugen van waaruit u voorinstellingen bekijkt en kopieert of verplaatst.
5. Als u een bestand selecteert in de lijst op het scherm, gebruikt u de pijlen omhoog b en
omlaag d.
6. Als u Kopiëren of Verplaatsen selecteert op de bovenste werkbalk, gebruikt u de pijlen
rechts c en links e.
Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven.
7. Druk op Y/a om het dialoogvenster te sluiten.
U keert terug naar het scherm Beheer voorinstellingen.

z

Controleren of de voorinstelling is gekopieerd of verplaatst:
1. Laat de CF2-kaart in de sleuf.
2. Selecteer op de bovenste werkbalk Instellen.
Het dialoogvenster Gegevens opslaan wordt weergegeven.
3. Selecteer uw bestemmingsvoorkeur in de opties van Opslaan in en druk op N/X om het
dialoogvenster te sluiten.
Als het scherm Beheer voorinstellingen wordt weergegeven, zou u de voorinstelling(en)
moeten zien die u uit het brongeheugen hebt gekopieerd of verplaatst.

7.3.5 Meerdere voorinstellingen selecteren
Met de knop Alles selecteren markeert u alle voorinstellingen zodat u alle bestanden tegelijkertijd
kunt verwijderen, kopiëren of verplaatsen.
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In deze sectie worden het menu Opgeslagen gegevens en de acties voor gegevensbeheer besproken.
Met de knop Opgeslagen gegevens (Afbeelding 8-1) opent u het scherm Gegevensbeheer.

Afbeelding 8-1 Voorbeeld van het menu Opgeslagen gegevens
In het scherm Gegevensbeheer (Afbeelding 8-2) kunt u opslaggeheugen en opgeslagen
bestanden beheren.

i

NOOT:
Reeds door de fabrikant geïnstalleerde bestanden, die worden aangeduid met een slotpictogram,
kunnen niet worden bewerkt, verwijderd, gekopieerd of verplaatst.


 

 









Afbeelding 8-2 Voorbeeld van het scherm Gegevensbeheer
1— Laden
Hiermee opent u het geselecteerde bestand.
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2— Bewerken
Hiermee voegt u id's en opmerkingen aan een opgeslagen bestand toe.
3— Verwijderen
Hiermee wist u de opgeslagen bestanden uit het opslaggeheugen.
4— Kopiëren
Hiermee kopieert u de geselecteerde bestanden van de ene CF-sleuf naar de andere.
5— Verplaatsen
Hiermee verplaatst u de geselecteerde bestanden van de ene CF-sleuf naar de andere.
6— Alles selecteren
Hiermee selecteert u alle bestanden.
7— Informatie
Hiermee geeft u weer hoeveel opgeslagen bestanden u hebt en hoeveel geheugen
er beschikbaar is.
8— Instellen
Hiermee opent u het dialoogvenster Gegevens opslaan. Met dit dialoogvenster kunt
u de locatie instellen waar bestanden worden opgeslagen. Zie "Gegevens opslaan" op
pagina 90 voor meer informatie.
9— Vergrendelingsstatus
Hier wordt een slotpictogram weergegeven om aan te geven dat het bestand reeds door
de fabrikant is geïnstalleerd.
10—Opslaglocatie
Hier wordt aangegeven op welke CF-kaart het bestand is opgeslagen.
11—Aanvullende informatie
Hier worden de modulebron, het type gegevens (scherm, film of snapshot), de datum,
de tijd, eventuele opmerkingen, de vergrendelingsstatus en de informatie over de
opslaglocatie weergegeven.

8.1 Opgeslagen bestanden identificeren
Voor opgeslagen bestanden kan de volgende identificatie-informatie worden weergegeven:

•
•
•
•

Jaar is het jaar van het voertuigmodel.
Merk is de fabrikant van het voertuig.
Component is de geteste component.
Conditie is voor de statusopties goed, slecht of onbekend.

Raadpleeg de volgende secties voor gerelateerde informatie:

• "Gegevens opslaan" op pagina 43
• "Opgeslagen bestanden bewerken" op pagina 83

8.2 Opgeslagen bestanden laden
Met de knop Laden kunt u opgeslagen testgegevens bekijken en het volgende doen:

• De gegevensweergave wijzigen met de knoppen Zoomen, Instellen, Kanaalnummer,
Signaalnulpunt verplaatsen en Cursors.
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• Gegevens bekijken met de knop Bekijken als de opgeslagen gegevens meer dan één
scherm beslaan.

• Het scherm afdrukken.

z

Gegevens laden:
1. Selecteer in het hoofdmenu Opgeslagen gegevens > Gegevensbeheer.
Het scherm Gegevensbeheer wordt weergegeven (Afbeelding 8-2 op pagina 81).
2. Als u een bestand selecteert in de lijst op het scherm, gebruikt u de pijlen omhoog b en
omlaag d.
3. Als u Laden selecteert op de bovenste werkbalk, gebruikt u de pijlen rechts c en links e.

z

Het geladen scherm afsluiten:
1. Druk op N/X om terug te keren naar het scherm Gegevensbeheer.
2. Druk nogmaals op N/X totdat u terug bent in het hoofdmenu.

8.3 Opgeslagen bestanden bewerken
Met de knop Bewerken kunt u opmerkingen toevoegen aan opgeslagen testgegevens. U kunt
ook het jaar, het merk, de component en de conditie opgeven.

z

Een opgeslagen bestand bewerken:
1. Sluit een USB-toetsenbord aan (niet bijgeleverd).
2. Selecteer in het hoofdmenu Opgeslagen gegevens > Gegevensbeheer.
Het scherm Gegevensbeheer wordt weergegeven (Afbeelding 8-2 op pagina 81).
3. Als u een bestand selecteert in de lijst op het scherm, gebruikt u de pijlen omhoog b en
omlaag d.
4. Als u Bewerken selecteert op de bovenste werkbalk, gebruikt u de pijlen rechts c en links e.
Het dialoogvenster Notatie van opgeslagen gegevens bewerken wordt weergegeven
(Afbeelding 8-3).

Afbeelding 8-3 Voorbeeld van het dialoogvenster Notatie van opgeslagen gegevens bewerken
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NOOT:
De knop Opmerking toevoegen is alleen actief als er een USB-toetsenbord is aangesloten.
5. Selecteer de knop Opmerking toevoegen.
De sectie Opmerking toevoegen wordt weergegeven (Afbeelding 8-4).

Afbeelding 8-4 Voorbeeld van de sectie Opmerking toevoegen
6. Typ met het toetsenbord een opmerking (maximaal 7 regels) en druk vervolgens op Esc om
de aanvullende informatie te verlaten.
7. Selecteer de optie Jaar, Merk, Component of Getest.
Er wordt een vervolgkeuzelijst weergegeven(Afbeelding 8-5).

Afbeelding 8-5 Voorbeeld van de lijst Merk in het dialoogvenster Notatie van opgeslagen gegevens bewerken
8. Selecteer de gewenste opties in de vervolgkeuzelijst.
9. Selecteer Opslaan als u gereed bent om terug te keren naar het scherm Gegevensbeheer.

z

Het scherm gegevens bewerken afsluiten:

• Druk op N/X om terug te keren naar het hoofdmenu.
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8.4 Opgeslagen bestanden verwijderen
Met de knop Verwijderen verwijdert u opgeslagen testgegevens.

z

Bestanden verwijderen:
1. Selecteer in het hoofdmenu Opgeslagen gegevens > Gegevensbeheer.
Het scherm Gegevensbeheer wordt weergegeven (Afbeelding 8-2 op pagina 81).
2. Als u een bestand selecteert in de lijst op het scherm, gebruikt u de pijlen omhoog b en
omlaag d.
3. Als u Verwijderen selecteert op de bovenste werkbalk, gebruikt u de pijlen rechts c en
links e.
Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven (Afbeelding 8-6).

Afbeelding 8-6 Voorbeeld van een bevestigingsbericht
4. Druk op N/X om te annuleren of druk op Y/a om de gegevens permanent uit het geheugen te
verwijderen.

8.5 Opgeslagen gegevens kopiëren en verplaatsen
Met de knoppen Kopiëren en Verplaatsen wijzigt u de CF-kaartlocatie van uw opgeslagen
gegevens. Voor deze functies is het gebruik van een aanvullende CF-kaart in de CF2-kaartsleuf
vereist.

z

Gegevens kopiëren of verplaatsen:
1. Plaats een CF-kaart in de CF2-sleuf (niet bijgeleverd).
2. Selecteer in het hoofdmenu Opgeslagen gegevens > Gegevensbeheer.
Het scherm Gegevensbeheer wordt weergegeven (Afbeelding 8-2 op pagina 81).
3. Selecteer op de bovenste werkbalk Instellen.
Het dialoogvenster Gegevens opslaan wordt weergegeven.
4. Selecteer uw bronkaartsleuf als de optie voor Opslaan in en druk op N om het dialoogvenster
te sluiten.
5. Als u een bestand selecteert in de lijst op het scherm, gebruikt u de pijlen omhoog b en
omlaag d.
6. Als u Kopiëren of Verplaatsen selecteert op de bovenste werkbalk, gebruikt u de pijlen
rechts c en links e.
Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven.
7. Druk op Y/a om het bericht te bevestigen en het dialoogvenster te sluiten.
U keert terug naar het scherm Gegevensbeheer.
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Alle bestanden selecteren

Controleren of de gegevens zijn gekopieerd of verplaatst:
1. Laat de CF-bestemmingskaart in de sleuf.
BELANGRIJK:
Als de Vantage PRO aan staat, moet u de hoofdprogrammakaart nooit uit sleuf CF1 verwijderen.
2. Selecteer op de bovenste werkbalk Instellen.
Het dialoogvenster Gegevens opslaan wordt weergegeven.
3. Selecteer uw bestemmingskaartsleuf als de optie voor Opslaan in en druk op N om af te
sluiten.
Als het scherm Gegevensbeheer wordt weergegeven, zou u de bestanden moeten zien die
u van de bronkaart hebt gekopieerd of verplaatst.

8.6 Alle bestanden selecteren
Met de knop Alles selecteren markeert u alle opgeslagen gegevens zodat u alle bestanden
tegelijkertijd kunt verwijderen, kopiëren of verplaatsen.

8.7 Back-ups maken van opgeslagen bestanden
U kunt een back-up van opgeslagen bestanden op uw CF-hoofdprogrammakaart maken naar een
aanvullende CF-opslagkaart.

z

Een back-up van opgeslagen gegevens maken:
1. Plaats een CF-kaart in de CF2-sleuf (niet bijgeleverd).
2. Selecteer in het hoofdmenu Opgeslagen gegevens > Gegevensbeheer.
Het scherm Gegevensbeheer wordt weergegeven (Afbeelding 8-2 op pagina 81).
3. Selecteer op de bovenste werkbalk Instellen.
Het dialoogvenster Gegevens opslaan wordt weergegeven.
4. Stel CF1 in als de optie bij Opslaan in en druk op N om het dialoogvenster te sluiten.
De testgegevens die zijn opgeslagen op CF1 (CF-hoofdprogrammakaart) worden
weergegeven.
5. Druk op de knop Alles selecteren om alle opgeslagen bestanden tegelijkertijd te markeren
of markeer een afzonderlijk bestand.
6. Selecteer Kopiëren of Verplaatsen om de overdracht naar de CF2-kaart te voltooien.

z

De back-up van opgeslagen gegevens controleren:
1. Selecteer, terwijl de CF-kaart zich in de CF2-sleuf bevindt, Instellen op de bovenste werkbalk.
Het dialoogvenster Gegevens opslaan wordt weergegeven.
2. Stel CF2 in als de optie bij Opslaan in en druk op N om het dialoogvenster te sluiten.
De overgedragen bestanden moeten worden weergegeven op CF2.

z

Het scherm Gegevensbeheer verlaten:

• Druk op N/X om naar het hoofdmenu te gaan.
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Hulpprogramma's

In deze sectie worden het menu Hulpprogramma's en de acties ervan uitgelegd.
Met de knop Hulpprogramma's krijgt u toegang tot systeeminformatie en verschillende
systeeminstellingen (Afbeelding 9-1).

Afbeelding 9-1 Voorbeeld van het menu Hulpprogramma's
De volgende opties voor hulpprogramma's kunnen beschikbaar zijn:

•
•
•
•
•
•
•
•

i

Functie instellen
Systeemfuncties
Help bij functie
Eenvoudig bladeren
Aansluiten op pc
Uitvoeren
Bedrijfsinfo
Systeeminfo

NOOT:
Sommige van deze hulpprogramma's zijn ook vanuit de module die u gebruikt beschikbaar in het
menu Instellen van de bovenste werkbalk.

9.1 Functie instellen
Met het menu Functie instellen (Afbeelding 9-2) kunt u instellingen aanpassen voor optimale
prestaties.
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Afbeelding 9-2 Voorbeeld van het menu Functie instellen
Het submenu Functie instellen kan het volgende bevatten:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eenheden
Ontstekingssysteem
Stroombeheer
Gegevens opslaan
Printer
Datum
Tijd
Knop S
Kleurenthema

9.1.1 Eenheden
Selecteer Eenheden (Afbeelding 9-3) om de weergegeven maateenheden te wijzigen.

Afbeelding 9-3 Voorbeeld van het dialoogvenster Eenheden
Met Weergeven als bepaalt u hoe de schaaleenheden worden weergegeven (Afbeelding 9-4).
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Afbeelding 9-4 Voorbeeld van het menu Weergeven als

z

De maateenheden wijzigen:
1. Selecteer in het hoofdmenu Hulpprogramma's > Functie instellen > Eenheden.
Het dialoogvenster Eenheden wordt weergegeven (Afbeelding 9-4).
2. Selecteer de gewenste opties in de vervolgkeuzelijst.
De vervolgkeuzelijst wordt gesloten als u op Y/a drukt.
3. Druk op N/X om het dialoogvenster Eenheden te sluiten.

9.1.2 Ontstekingssysteem
Selecteer Ontstekingssysteem om de juiste parameters te kiezen voor het voertuig dat u test,
zoals het type ontsteking, het aantal cilinders, de ontstekingsvolgorde, de polariteit, trigger 1 of de
toerentalfactor (Afbeelding 9-5).

Afbeelding 9-5 Voorbeeld van het dialoogvenster Ontstekingssysteem

9.1.3 Stroombeheer
Selecteer Stroombeheer (Afbeelding 9-6) om te bepalen hoe lang het duurt voordat het volgende
gebeurt:

• De schermverlichting wordt uitgeschakeld.
• De eenheid gaat in de stand-bymodus.
• De eenheid wordt uitgeschakeld.
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De volgende regels voor de tijdinstelling zijn van toepassing:

• De schermverlichting wordt alleen uitgeschakeld als de tijdinstelling ervan korter is dan de
instelling van de stand-bytijd.

• De eenheid moet zich in de stand-bymodus bevinden voordat deze kan worden uitgeschakeld
op basis van de tijdinstelling.

Afbeelding 9-6 Voorbeeld van het dialoogvenster Stroombeheer
Zie "De eenheid uitzetten" op pagina 22 voor gerelateerde informatie.

z

Opties voor stroombeheer instellen:
1. Selecteer Hulpprogramma's > Functie instellen > Stroombeheer.
2. Selecteer instellingen in de vervolgmenu's.
De vervolgkeuzelijst wordt gesloten als u op Y/a drukt.
3. Druk op N/X om uw selectie te bevestigen en het dialoogvenster Stroombeheer te sluiten.

9.1.4 Gegevens opslaan
Selecteer Gegevens opslaan om de grootte van elke snapshot en de hoeveelheid vastgelegde
gegevens na een snapshottriggerpunt aan te passen. Met Gegevens opslaan kunt u ook de
opslag- en laadlocatie van opgeslagen bestanden instellen.

z

Snapshotvoorkeuren aanpassen:
1. Selecteer in het hoofdmenu Hulpprogramma's > Functie instellen > Gegevens opslaan.
Het dialoogvenster Gegevens opslaan wordt weergegeven (Afbeelding 9-7).

Afbeelding 9-7 Voorbeeld van het dialoogvenster Gegevens opslaan
2. Selecteer de gewenste opties in de vervolgkeuzelijsten.
De vervolgkeuzelijst wordt automatisch gesloten.
3. Druk op N/X om het dialoogvenster Gegevens opslaan te sluiten.
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NOOT:
U kunt het dialoogvenster Gegevens opslaan ook openen vanuit het menu Instellen in het
beheerscherm Opgeslagen gegevens. Raadpleeg "Gegevensbeheer" op pagina 81 voor details.

9.1.5 Printer
Selecteer Printer om de compatibiliteitsstatus van de printer te controleren.
De Vantage PRO ondersteunt afdrukken via USB naar PCL 3-printers (Printer Command
Language Level 3). Neem contact met de Hewlett-Packard Development Company op als u wilt
weten of uw printer de PCL 3-standaard ondersteunt.
Zie "Afdrukken instellen" op pagina 22 voor meer informatie.

z

Afdrukinstellingen aanpassen:
1. Selecteer in het hoofdmenu Hulpprogramma's > Functie instellen > Printer.
Het dialoogvenster Printer wordt weergegeven (Afbeelding 9-8).

Afbeelding 9-8 Voorbeeld van het dialoogvenster Printer
2. Selecteer de gewenste opties in de vervolgkeuzelijsten.
De vervolgkeuzelijst wordt gesloten als u op Y/a drukt.
3. Druk op N/X om het dialoogvenster Printer te sluiten.

9.1.6 Datum
Selecteer Datum om de datum in te stellen die wordt weergegeven met opgeslagen gegevens.

z

De datum instellen:
1. Selecteer in het hoofdmenu Hulpprogramma's > Functie instellen > Datum.
Het dialoogvenster Datum wordt weergegeven (Afbeelding 9-9).
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Afbeelding 9-9 Voorbeeld van het dialoogvenster Datum
2. Selecteer de gewenste opties in de vervolgkeuzelijsten.
De vervolgkeuzelijst wordt gesloten als u op Y/a drukt.
3. Druk op N/X om het dialoogvenster Datum te sluiten.

9.1.7 Tijd
Selecteer Tijd om de tijd in te stellen die onder aan het scherm wordt weergegeven.

z

De tijd instellen:
1. Selecteer in het hoofdmenu Hulpprogramma's > Functie instellen > Tijd.
Het dialoogvenster Tijd wordt weergegeven (Afbeelding 9-10).

Afbeelding 9-10 Voorbeeld van het dialoogvenster Tijd
2. Selecteer de gewenste opties in de vervolgkeuzelijsten.
De vervolgkeuzelijst wordt gesloten als u op Y/a drukt.
3. Druk op N/X om het dialoogvenster Tijd te sluiten.

9.1.8 Knop S
Selecteer Knop S om de functionaliteit te wijzigen van de knop S. Dit zijn de mogelijke
toewijzingen:

• Bevriezen/uitvoeren—werkt hetzelfde als de knop Pauzeren/Afspelen wanneer
u gegevens bekijkt in de grafiekweergave.

• Pagina afdrukken—werkt hetzelfde als de optie Pagina of Volledig scherm van de knop
Afdrukken op de werkbalk.

92

Hulpprogramma's

i

Functie instellen

NOOT:
Met de knop S kunnen alleen afdrukfuncties worden uitgevoerd als de knop Afdrukken zichtbaar
is op de bovenste werkbalk.

• Afbeelding opslaan—is de standaard en hiermee wordt tijdens elke willekeurige modus een
schermafbeelding gemaakt in bitmapindeling (BMP) of JPEG-indeling (JPG).

i

NOOT:
Als er een optionele CF-kaartlezer/schrijver op uw computer is aangesloten, kunnen opgeslagen
bitmapbestanden van uw CF-opslagkaart worden opgehaald uit de map \User\Data.

• Pop-upmenu van knop S—hiermee wordt dit menu geopend als op de knop wordt gedrukt.

z

Een functie toewijzen aan de knop S:
1. Selecteer Hulpprogramma's > Functie instellen > Knop S.
2. Het dialoogvenster Knop S wordt weergegeven (Afbeelding 9-11).

Afbeelding 9-11 Voorbeeld van het dialoogvenster Knop S
3. Selecteer een functie in de vervolgkeuzelijst.
De vervolgkeuzelijst wordt gesloten als u op Y/a drukt.
4. Druk op N/X om het dialoogvenster te sluiten.

9.1.9 Kleurenthema
Als u Kleurenthema selecteert, kunt u de achtergrond van de weergave wijzigen. Een zwarte
achtergrond helpt batterijstroom besparen.

z

De schermachtergrond wijzigen:
1. Selecteer Hulpprogramma's > Functie instellen > Kleurenthema.
Het dialoogvenster Kleurenthema wordt weergegeven.
2. Druk op Y/a om de vervolgkeuzelijst te openen (Afbeelding 9-12).
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Afbeelding 9-12 Voorbeeld van het dialoogvenster Kleurenthema
3. Selecteer een functie in de vervolgkeuzelijst.
4. Druk op N/X om het dialoogvenster te sluiten.

9.2 Systeemfuncties
Met het menu Systeemfuncties (Afbeelding 9-13) kunt u programma's toevoegen,
de systeemsoftware bijwerken en uw software herstellen.

Afbeelding 9-13 Voorbeeld van het menu Systeemfuncties
Het menu Systeemfuncties bevat de volgende opties:

• Programma toevoegen
• Systeem herstellen

9.2.1 Programma toevoegen
Als dat wordt aangegeven, selecteert u Programma toevoegen om aanvullende programma's
toe te voegen aan uw Vantage PRO software. Volg de installatie-instructies die bij de software zijn
geleverd.

9.2.2 Systeem herstellen
Met de functie Systeem herstellen wordt de CF-hoofdopslagkaart in sleuf 1 weer een
CF-installatiekaart. De systeemsoftware wordt hierdoor opnieuw geïnstalleerd.

z

De systeemsoftware herstellen:
1. Selecteer Hulpprogramma's > Functie instellen > Systeem herstellen.
2. Er wordt een waarschuwingsdialoogvenster weergegeven.
Als u wilt doorgaan met het herstellen van het systeem, drukt u op Y/a.
Als u naar het menu wilt terugkeren, drukt u op N/X.
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3. Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven en de CF-hoofdopslagkaart wordt weer een
CF-installatiekaart.
4. Als u het systeemherstel wilt voltooien, schakelt u de eenheid uit.
5. Zet de eenheid aan. De installatieprocedure begint vanaf de zojuist herstelde
CF-installatiekaart. Als deze procedure is voltooid, is het systeem hersteld.

9.3 Help bij functie
Met Help bij functie wordt informatie uit deze handleiding weergegeven op de Vantage PRO.

z

Help bij functie gebruiken:
1. Selecteer in het hoofdmenu Hulpprogramma's > Help bij functie.
Het scherm Inhoudsopgave van Help bij functie wordt weergegeven (Afbeelding 9-14).

Afbeelding 9-14 Voorbeeld van het scherm Inhoudsopgave van Help bij functie
2. Selecteer een onderwerp in het scherm Inhoudsopgave.
3. Selecteer een boek en druk op Y/a om de inhoud uit te vouwen.
4. Druk op de pijl rechts c om een geselecteerd onderwerp of boektekstscherm te bekijken.
5. Gebruik de pijlen omhoog b en omlaag d om aanvullende tekst weer te geven.
6. Druk op de pijl links e om terug te keren naar het scherm Inhoudsopgave.
7. Selecteer een boek en druk op Y/a om de inhoud samen te vouwen.

z

Help bij functie afsluiten:

• Druk tweemaal op N/X.

9.4 Eenvoudig bladeren
Het hulpprogramma Eenvoudig bladeren is een methode voor snelle selectie. U hoeft slechts de
pijlen van de thumbpad te gebruiken om een item te markeren en te selecteren.
Raadpleeg "Eenvoudig bladeren" op pagina 29 voor meer details.
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Aansluiten op pc

Eenvoudig bladeren in- en uitschakelen:

• Selecteer Hulpprogramma's > Eenvoudig bladeren (Afbeelding 9-11).

Afbeelding 9-15 Eenvoudig bladeren ingeschakeld
Links van de optie Eenvoudig bladeren wordt een vinkje weergegeven.

i

NOOT:
Eenvoudig bladeren blijft aan totdat u de optie handmatig uitschakelt.

9.5 Aansluiten op pc
De selectie Aansluiten op pc wordt gebruikt met de optionele ShopStream Connect™-software.
Hiermee kunt u gegevensbestanden op een computer bekijken en bestanden delen.

9.6 Uitvoeren
Als dat wordt aangegeven, selecteert u Uitvoeren om door Snap-on geautoriseerde applicaties te
laden.

9.7 Bedrijfsinfo
Selecteer de optie Bedrijfsinfo om eigendomsinformatie voor de eenheid in te voeren of te
bekijken.

z

Eenheidsidentificatie invoeren:
1. Selecteer Hulpprogramma's > Bedrijfsinfo.
Het dialoogvenster Bedrijfsinformatie wordt weergegeven (Afbeelding 9-16).
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Afbeelding 9-16 Voorbeeld van het dialoogvenster Bedrijfsinformatie
2. Sluit een USB-toetsenbord aan (niet bijgeleverd).
3. Typ de bedrijfsinformatie in de beschikbare gegevensvelden.
4. Druk op Esc om het dialoogvenster te sluiten en ontkoppel het toetsenbord.
5. Selecteer Hulpprogramma's > Bedrijfsinfo om te controleren of de identificatie-informatie
goed wordt weergegeven en druk op N/X om het dialoogvenster te sluiten.
Er wordt een bericht weergegeven waarin wordt aangeboden uw informatie als koptekst weer
te geven op uw afgedrukte pagina's (Afbeelding 9-17).

Afbeelding 9-17 Voorbeeld van het bericht over het afdrukken van een koptekst met bedrijfsinformatie
6. Druk op Y/a of N/X om uw afdrukvoorkeur te kiezen.

9.8 Systeeminfo
Selecteer Systeeminfo om de configuratie-informatie van de eenheid weer te geven.

z

Configuratie-informatie van de eenheid weergeven:
1. Selecteer Hulpprogramma's > Systeeminfo.
Het scherm Systeeminformatie wordt weergegeven (Afbeelding 9-18).
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Afbeelding 9-18 Voorbeeld van het scherm Systeeminformatie
2. Druk op de pijl d omlaag om de volgende schermen met informatie weer te geven.
3. Druk op de pijl omhoog b om terug te keren naar het vorige scherm of druk tweemaal op N/X
om terug te keren naar het hoofdmenu.
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Hoofdstuk 10

Onderhoud

In deze sectie worden de volgende onderwerpen met betrekking tot onderhoud besproken:

•
•
•
•
•

Reiniging en controle op beschadiging
Batterij
CompactFlash®-kaarten
Opslagtips
Vereisten bij verwijdering (milieu-overwegingen)

10.1 Reiniging en controle op beschadiging
Als u de Vantage PRO™ gebruikt, moet u het volgende doen:

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

• Reinig de behuizing, de bedrading en de connectors aan het eind van elke werkdag met een
zachte doek en een mild reinigingsmiddel.
BELANGRIJK:
Gebruik geen agressieve of bijtende reinigingsproducten, vooral niet wanneer u het scherm
reinigt.

10.2 Batterij
Als u de levensduur van de batterij wilt verlengen wanneer de Vantage PRO niet wordt gebruikt,
zet u de Vantage PRO uit en verwijdert u de batterij.

10.2.1 De batterij vervangen
Als de batterij geen lading meer vasthoudt, belt u de Snap-on-dealer om een nieuwe te bestellen.
Raadpleeg "Met behulp van de batterij" op pagina 17 voor meer informatie.
Recycle de oude batterij na vervanging. Houd u altijd aan nationale en lokale richtlijnen en
wetgeving met betrekking tot recycling van batterijen.
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10.3 10-ampère zekering
De Vantage PRO gebruikt één 10-ampère minizekering om het stroomcircuit te beschermen. De
zekering bevindt zich aan de achterzijde van de eenheid (Afbeelding 10-1).

Afbeelding 10-1 Voorbeeld van de locatie van de zekering
Als de zekering niet beschadigd raakt, hoeft u deze nooit te vervangen.
BELANGRIJK:
Neem de volgende voorzorgen in acht om schade aan het apparaat te voorkomen.

• Verwissel de stroomaansluiting van het voertuig met de batterij niet terwijl u de testkabels
gebruikt.

• Vervang de 10-ampère zekering niet door een sterkere zekering.

z

De zekering vervangen:
1. De Vantage PRO uitzetten.
2. Gebruik een zekeringtrekker of een punttang om de zekering voorzichtig vast te pakken
en uit de achterzijde van de eenheid te verwijderen.
3. Plaats de nieuwe 10-ampère zekering in de zekeringhouder aan de achterzijde van de
eenheid.

10.4 CompactFlash®-kaarten (CF)
Software-updates worden beschikbaar gesteld op CF-kaarten die u in de Vantage PRO
plaatst. Raadpleeg de instructies bij de CF-kaart voor installatieprocedures. Als de CF-kaart is
geïnstalleerd, wordt deze aan het apparaat gekoppeld en kan deze niet meer met een andere
Vantage PRO worden gebruikt.

10.5 Opslagtips
Als u de Vantage PRO opbergt, moet u rekening houden met het volgende:

• Zet de Vantage PRO altijd uit.
• Houd rekening met het toegestane bereik van de opslagtemperatuur.
• Verwijder de batterij als het apparaat voor lange tijd wordt opgeborgen.
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10.6 Vereisten voor verwijdering
Verwijder materialen altijd in overeenstemming met plaatselijke wetgeving.
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Problemen oplossen

Hieronder volgen oplossingen voor problemen die kunnen optreden als u de Vantage PRO™
gebruikt.

A.1 Batterij laadt niet op
Als de batterij niet oplaadt:

• De batterij is mogelijk niet goed in de batterijlader geplaatst.
Controleer of de batterijlader voeding heeft en pas, zonder veel kracht te gebruiken, de positie
van de batterij in de batterijlader aan totdat het rode statuslampje begint te branden.

• De batterij is mogelijk te heet.
Laat de batterij afkoelen tot ten minste 40° C (104° F). Als de batterij in de batterijlader wordt
gelaten, begint het opladen zodra de juiste kamertemperatuur is bereikt.

• De batterij is mogelijk te koud.
Laat de batterij opwarmen tot ten minste 0° C (32° F). Als de batterij in de batterijlader wordt
gelaten, begint het opladen zodra de juiste kamertemperatuur is bereikt.

• De batterij is mogelijk defect.
De batterij moet worden vervangen. Zie "De batterij vervangen" op pagina 99. Gebruik een
andere stroombron om door te werken. Zie "Voeding verschaffen" op pagina 17.

A.2 Eenheid gaat niet aan
In de volgende gevallen kan de Vantage PRO niet aan worden gezet:

• Er bevindt zich geen CF-hoofdopslagkaart in CF-sleuf 1.
• Er is geen batterij, of een lege batterij, en geen voedingskabel aangesloten. Zie "Voeding
verschaffen" op pagina 17.

A.3 Noodstart
Als de Vantage PRO pauzeert of niet uit wil gaan, kunt u een noodstart uitvoeren.

z

Een noodstart uitvoeren:
1. Verwijder de linkerhandgreep.
2. Zoek de noodstartknop in de rechterbenedenhoek aan de achterzijde van de eenheid
(Afbeelding A-1).
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Afbeelding A-1 Locatie van noodstartknop
3. Steek voorzichtig een tandenstoker of een ander niet-metalen voorwerp in de opening van de
noodstartknop en druk de knop in.
De eenheid wordt opnieuw gestart.
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Piekdetectie

Piekdetectie wordt gebruikt om snelle voorvallen, pieken en storingen vast te leggen voor signalen
in positieve en negatieve richting. Zie "Kanaalinstellingen aanpassen" op pagina 51.

B.1 Wanneer u piekdetectie gebruikt
In de volgende sectie wordt uitgelegd wanneer u piekdetectie kunt gebruiken en hoe het werkt.
Als piekdetectie is uitgeschakeld—de scope verzamelt slechts voldoende gegevens om
een golfvorm op het scherm te tekenen. Dit is de standaardwerkwijze voor veel scopes.
Voorbeeld:
Als de tijdbasisinstelling 10 seconden is en het scherm 100 punten breed is, is de
samplesnelheid 10 keer per seconde. Als de tijdbasisinstelling wordt verlaagd naar
1 seconde, wordt de samplesnelheid verhoogd naar 100 keer per seconde.
Als piekdetectie is ingeschakeld—de scope neemt samples met de hoogst mogelijke snelheid
en legt meer samplepunten vast dan nodig zijn om het scherm te tekenen. Zo kunt u een snel
voorval of een storing vastleggen.

B.1.1 Voorbeeld—secundaire ontsteking testen
Bij een tijdbasisinstelling van 1 ms (Afbeelding B-1), wordt het ontstekingsvoltage zelfs
vastgelegd als piekdetectie uit staat (de samplesnelheid is bij deze tijdinstelling relatief snel).

Afbeelding B-1 Voorbeeld van een tijdbasis van 1 ms—piekdetectie uit
Als de tijdbasisinstelling wordt verhoogd, kan het ontstekingsvoltage ogenschijnlijk lager worden
en meer variëren dan normaal en wordt het piekontstekingsvoltage niet consistent vastgelegd
(Afbeelding B-2).
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Afbeelding B-2 Voorbeeld van een tijdbasis van 10 ms—piekdetectie uit
Bij een langere tijdbasis is de samplesnelheid lager en kan het piekontstekingsvoltage of de hele
ontsteking worden gemist als deze plaatsvindt tussen samples (Afbeelding B-3).

Afbeelding B-3 Voorbeeld van een tijdbasis van 10 ms—piekdetectie uit
Als piekdetectie aan staat, worden de ontstekingen weergegeven ongeacht de tijdbasis, omdat
de scope samples neemt met de maximale snelheid. Hoe langer de tijdbasis is, hoe nuttiger
piekdetectie kan zijn.
Afbeelding B-4 is een illustratie van een ontstekingspiek die is vastgelegd met een tijdbasis van
10 ms. Vergelijk deze illustratie met Afbeelding B-3.
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Afbeelding B-4 Voorbeeld van een tijdbasis van 10 ms—piekdetectie aan

B.1.2 Voorbeeld—een gaskleppositiesensor testen op storingen
Bij een tijdbasis van 5 of 10 seconden, zoals meestal gebruikt voor een gaskleppositiesensor, is
de samplesnelheid vrij laag. Als de tijdbasis langer is, is de samplesnelheid lager, waardoor de
kans groter is dat de storing wordt gemist, omdat deze tussen samples kan plaatsvinden.
Afbeelding B-5 is een illustratie van een niet vastgelegde sensorstoring.

Afbeelding B-5 Voorbeeld van een lange tijdbasis—sensorstoring niet vastgelegd
Er is een kortere tijdbasis nodig om de kans te vergroten dat een storing zonder piekdetectie wordt
vastgelegd.
Afbeelding B-6 is een illustratie van een sensorstoring die is vastgelegd met behulp van een
kortere tijdbasis.
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Afbeelding B-6 Voorbeeld van een kortere tijdbasis—sensorstoring vastgelegd
Zelfs als de storing is vastgelegd, zou u deze met zo'n korte tijdbasis gemakkelijk kunnen missen
als u even wegkijkt of met uw ogen knippert.
Als piekdetectie aan staat, worden samples genomen met de maximale snelheid en kan een
signaalstoring worden vastgelegd met een langere tijdbasis, zodat deze gemakkelijker te zien is.
Afbeelding B-7 is een illustratie van een sensorstoring die is vastgelegd met een tijdbasis van
10 seconden. Vergelijk deze illustratie met Afbeelding B-5.

Afbeelding B-7 Voorbeeld van een tijdbasis van 10 seconden—sensorstoring vastgelegd

B.2 Wanneer u piekdetectie niet gebruikt
Met piekdetectie worden samples genomen met hoge snelheid, waardoor ongewenste ruis kan
worden opgevangen en weergegeven van componenten zoals verstuivers en magneetkleppen.

107

Piekdetectie

Wanneer u piekdetectie niet gebruikt

B.2.1 Voorbeeld—een zuurstofsensor testen
Een zuurstofsensor is relatief traag en vereist een schoon, ruisvrij patroon voor een juiste
diagnose.
Piekdetectie moet uit staan als een zuurstofsensor wordt getest, omdat de golfvorm dan veel
schoner is en gemakkelijk kan worden geëvalueerd omdat er minder ruis wordt weergegeven
(Afbeelding B-8).

Afbeelding B-8 Voorbeeld van een zuurstofgolfvorm met piekdetectie uit
Als piekdetectie aan staat, wordt meer ruis opgevangen, wat de diagnose bemoeilijkt
(Afbeelding B-9).

Afbeelding B-9 Voorbeeld van een zuurstofgolfvorm met piekdetectie aan
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B.3 Piekdetectie en de grafische meter
De grafische meter gebruikt een combinatie van de modi Filter en Piekdetectie. Het filter
verwijdert de ongewenste ontsteking en andere signalen met hoge frequentie uit de weergave,
wat een beter beeld geeft van het signaal waar het om gaat.

• De combinatie van filter en piekdetectie biedt een goed evenwicht tussen het detecteren van
kortstondige storingen en het voorkomen van ongewenste ruis uit de weergave. U selecteert
het ruisfilter vanaf de kanaalbedieningsbalk.
Zie de volgende secties voor gerelateerde informatie:

• "Kanaalinstellingen aanpassen" op pagina 51
• "Gebruik van het scopefilter" op pagina 113
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Ruisfilter

Als er storingen worden gedetecteerd, maar er geen problemen met het voertuig zijn, kan ruis de
oorzaak zijn. Doe uit voorzorg het volgende:

•
•
•
•

i

Gebruik afgeschermde kabels.
Leid de kabels niet langs secundaire ontstekingscomponenten.
Controleer de testaansluitingen.
Als u nog steeds denkt dat er een ruisprobleem is, schakelt u het filter in. Zie "Kanaalnummer"
op pagina 51 voor procedures.

NOOT:
Het filter kan ook extreem korte storingen elimineren.

C.1 Wanneer u het filter gebruikt
In de volgende secties wordt uitgelegd wanneer u het filter gebruikt met de grafische meter en de
scope.

C.1.1 Gebruik van het filter met de grafische meter
In de grafische meter reduceert het filter ruis door korte pieken te negeren of weg te werken.

Berekende metingen
Wanneer u een test met een berekende meting (pulsbreedte van frequentie, MC dwell of
bedrijfscyclus) uitvoert, wordt het filter gebruikt om hele korte pieken (20 uS en korter) te negeren
vanuit bronnen zoals het ontstekingssysteem.
Afbeelding C-1 is een illustratie van ruis vanuit het ontstekingssysteem wanneer de frequentietest
met de grafische meter wordt uitgevoerd met piekdetectie aan en het filter uit.
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Afbeelding C-1 Voorbeeld van frequentie met filter uit
Afbeelding C-2 is een illustratie van de weggefilterde ruis wanneer dezelfde test wordt uitgevoerd
met het filter aan.

Afbeelding C-2 Voorbeeld van frequentie met filter aan

Directe metingen
Wanneer u een test met een directe meting uitvoert in de grafische meter (volts, ampère of druk),
reduceert het filter de weergave van hele korte pieken door de gegevens te middelen. Als het filter
en piekdetectie samen worden gebruikt, krijgt u een goed evenwicht tussen het vastleggen van
storingen en het reduceren van ruis.
Afbeelding C-3 is een illustratie van piekdetectie aan en het filter uit tijdens een tijdbasis voor een
gaskleppositiesensor met het contact aan en de motor uit.
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Afbeelding C-3 Voorbeeld van ruisfilter uit—tijdbasis voor gaskleppositiesensor (contact aan, motor uit)
Afbeelding C-4 is een illustratie van piekdetectie aan en het filter aan tijdens een tijdbasis voor
een gaskleppositiesensor met het contact aan en de motor uit.

Afbeelding C-4 Voorbeeld van ruisfilter aan—tijdbasis voor gaskleppositiesensor (contact aan, motor uit)
Afbeelding C-5 is een illustratie van piekdetectie aan en filter uit tijdens een test van een
gaskleppositiesensor. De gasklep werd getest met lopende motor. Vergelijk dit met
Afbeelding C-6, onder dezelfde omstandigheden, maar met het filter aan.

Afbeelding C-5 Voorbeeld van ruisfilter uit—tijdbasis voor gaskleppositiesensor (contact aan, motor loopt)
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Afbeelding C-6 Voorbeeld van ruisfilter aan—tijdbasis voor gaskleppositiesensor (contact aan, motor loopt)

C.1.2 Gebruik van het scopefilter
Het filter werkt pieken en korte variaties in de golfvorm weg, wat leidt tot een goed evenwicht
tussen ruisonderdrukking en signaalintegriteit en vooral handig is bij schalen van 5 volt en minder.
Hoe kleiner de voltschaal, hoe groter de kans dat ruis een probleem wordt.
Het filter zou bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt om een zuurstofsensor te testen met
een schaal van 1 of 2 volt of om een test uit te voeren met een stroomsonde. Vanwege de
conversiefactoren die door de sondes worden gebruikt, wordt een hele kleine voltschaal gebruikt
om de uitgang van de sonde te meten.
Voor een sonde met een conversiefactor van 100 mV/A die is aangesloten op een lading van
2 ampère, zou de scope een schaal van 200 mV gebruiken om de uitgang van de sonde te meten.
Vervolgens wordt de gemeten uitgang naar 2 ampère geconverteerd voor weergave op het
scherm.
In Afbeelding C-7 zijn 2 lage-ampèresondes aangesloten op dezelfde verstuiver, om de golfvorm
te vergelijken met het filter aan en uit.

Afbeelding C-7 Voorbeeld van een ruisfilter—twee lage-ampèresondes
Kanaal 1 gebruikt het filter en kanaal 2 niet.
U ziet het verschil in resultaat.
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Aanpassing van gevoeligheid wordt in de ontstekingsscope gebruikt om de detectiegevoeligheid
voor cilinderontstekingen in te stellen. Zie "Aanpassing gevoeligheid" op pagina 72 en "Gemiste
cilinderdetectie" op pagina 73 voor meer informatie.

D.1 Wanneer u aanpassing van gevoeligheid gebruikt
Aanpassing van de gevoeligheid is van invloed op het vermogen van de ontstekingsscope om
ontstekingen te detecteren.
In het algemeen is het het best om het gevoeligheidsniveau net boven de vonk in te stellen
(Afbeelding D-1).

Afbeelding D-1 Voorbeeld van correcte aanpassing van de gevoeligheid

D.1.1 Verkeerde aanpassingen van de gevoeligheid
Het instellen van de gevoeligheid voor cilinderontsteking is van groot belang voor de juiste
weergave van het secundaire patroon.

• Als de gevoeligheid te hoog staat, worden cilinderontstekingen mogelijk niet gedetecteerd en
worden ontstekingspieken mogelijk niet gedetecteerd op ontstekingssystemen met meerdere
vonken.

• Als de gevoeligheid te laag staat, kunnen andere zaken dan de cilinderontstekingen ten
onrechte worden gedetecteerd als cilinderontstekingen.
In de volgende voorbeelden wordt geïllustreerd wat er gebeurt als de aanpassing van de
gevoeligheid te hoog en te laag is ingesteld.
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Gevoeligheid te hoog ingesteld
Cilinderontstekingen worden mogelijk niet consistent gedetecteerd als de gevoeligheid te hoog
staat. Er wordt een lege ruimte weergegeven op de plaats van een cilinder die niet is gedetecteerd
(Afbeelding D-2).
Als u de instelling verlaagt, kan de scope de ontstekingen consistent detecteren.

Afbeelding D-2 Voorbeeld van een te hoog ingestelde aanpassing van de gevoeligheid

i

NOOT:
Als een cilinder helemaal niet ontsteekt, kan deze niet worden weergegeven en blijft deze een
lege ruimte op het scherm.

Systemen met meerdere vonken
Als een ontstekingssysteem met meerdere vonken wordt getest en de gevoeligheid van de scope
te hoog staat, kunnen ontstekingspieken af en toe worden gemist en wordt de digitale kV-waarde
niet goed berekend (Afbeelding D-3).

Afbeelding D-3 Voorbeeld van gemiste pieken
Als u de gevoeligheid van de scope verlaagt, worden alle ontstekingspieken consistent
vastgelegd en wordt de digitale kV-meting goed berekend (Afbeelding D-4).
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Afbeelding D-4 Voorbeeld van goed ingestelde gevoeligheid voor systemen met meerdere vonken

Gevoeligheid te laag ingesteld
Als andere zaken worden gedetecteerd als cilinderontstekingen, is de detectiegevoeligheid
mogelijk te laag ingesteld. De instelling moet worden verhoogd totdat de ontstekingsscope elke
cilinderontsteking consistent detecteert.
Afbeelding D-5 is een illustratie van een gevoeligheidsniveau van 500V, wat te laag is omdat het
begin van dwell wordt weergegeven als de ontsteking van cilinder 3 en 2.

Afbeelding D-5 Voorbeeld van een te laag ingestelde aanpassing van de gevoeligheid
Afbeelding D-6 is een illustratie van het begin van dwell dat wordt gedetecteerd als een
cilinderontsteking van de secundaire golfvorm, omdat de aanpassing van de gevoeligheid
te laag is ingesteld.
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Afbeelding D-6 Voorbeeld van een te laag ingestelde aanpassing van de gevoeligheid

D.2 Veel voorkomende problemen met ontsteking
In deze sectie wordt uitgelegd hoe u het ontstekingsniveau goed instelt wanneer u problemen
hebt met ontstekingssystemen.

D.2.1 Voorbeeld–voertuig met een kortgesloten bougie
Afbeelding D-7 is een illustratie van een verkeerde detectie van een cilinderontsteking bij een
voertuig met koolstof op de bougie. Op de bougie van cilinder 3 zit erg veel koolstof. In de
illustratie is de detectiegevoeligheid te hoog ingesteld en wordt de cilinder niet consistent
gedetecteerd.

Afbeelding D-7 Voorbeeld van te hoog ingestelde gevoeligheid
Als u de detectiegevoeligheid verlaagt naar 1,5 kV, zoals in Afbeelding D-8, wordt de kortgesloten
cilinder consistent gedetecteerd.
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Afbeelding D-8 Voorbeeld van een gedetecteerde kortgesloten bougie

D.2.2 Voorbeeld–voertuig met niet-ontstekende spoel
Afbeelding D-9 is een illustratie van correcte detectie van cilinderontsteking bij een voertuig
waarvan de 6/3 spoel niet ontsteekt. Het verlagen van de detectiegevoeligheid helpt niet, omdat
er geen ontstekingen plaatsvinden vanuit de 6/3 spoel.

Afbeelding D-9 Voorbeeld van een 6/3 spoel die niet ontsteekt en niet wordt gedetecteerd
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U kunt de werkelijke cilinderafstand weergegeven door over te schakelen op de vaste tijdbasis
van 200 ms en de ruwe golfvorm te bekijken in kanaal 1 en 2. De cilinderafstand (lang/kort/lang/
kort) geeft aan dat een spoel niet vonkt (Afbeelding D-10).

Afbeelding D-10 Voorbeeld van een ruwe golfvorm van een spoel die niet vonkt
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Geïllustreerde termen en definities, 61

H
helderheid/contrast, 5, 20
help bij functie, 95
help. Zie help bij functie
hoofdprogramma, CF-kaart, 7

I
instellen. Zie functie instellen
instellingsopties, 45
eenheden, 45
omgekeerde kleuren, 50
ontstekingssysteem, 47
raster, 48
schaalweergave, 49
triggerweergave, 49
Instructies, 60

K
kabels, 16
aansluiten, 21
kanaal 1, 16
kanaal 2, 16
kanaalbedieningsbalk, 51
kanaalnummer, 51
kleurenthema, instelling, 93
krokodillenklemmen, 16

omgekeerde kleuren, 50
onderhoud, 99 – 101
10-ampère zekering, 100
batterij, 99
CompactFlash®-kaarten (CF), 100
opslagtips, 100
reiniging en controle op beschadiging, 99
vereisten voor verwijdering, 101
ontsteking met één cilinder, 71
ontstekingspatronen, 71
cilinder, 71
over elkaar, 71
parade, 71
raster, 71
ontstekingsscope, 70 – 74
ontstekingspatronen, 71
ontstekingssysteem, 47
ontstekingstrigger, 72
opdrachtbalk, 29
opgeslagen bestanden identificeren, 82
opmerkingen toevoegen Zie gegevens bewerken
opslagtemperatuur, 7
opslagtips, 100

P
pc, aansluiten op, 96
piekdetectie, 52, 104 – 109
printerinstelling, 17

L
labscope, 68
laden, 81
les van 10 minuten over elektronica, 60
les van 15 minuten over ontsteking, 60
les van 20 minuten over stroomopbouw, 61

M
MC dwell, 10
menu Hulpprogramma's
Aansluiten op pc, 96
minimale/maximale gegevens opnieuw instellen, 45
multimeter
acties, 62 – 66
digitale meter, 65
grafische meter, 63
software selecteren, 63
tests uitvoeren, 66

N
nieuwe voertuig-id, 32
noodstart, 102

R
raster, 48
ruisfilter, 52, 109, 110 – 113

S
S, knop, 5
schaal, 53
schaalweergave, 49
scherm afdrukken, 44
schermverlichting, 89
scope, 75 – 80
acties, 67 – 79
functies, 8
labscope, 68
ontsteking met één cilinder, 71
ontstekingsscope, 70
software selecteren, 68
tests uitvoeren, 75
voorinstellingen, 75
selecties maken, 27
ShopStream Connect, 22
signaalnulpunt verplaatsen, 54
snapshot, 37, 39, 41 – 42
sonde, 53, 72
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standaard, 6
Stand-bymodus, 22
instellen, 90
Start niet, 60
systeeminfo, 97

T
technische specificaties, 7
testinstrumentfuncties, 9 – 11
testkabels
aansluiten, 21
stekkers, 13
tests
geavanceerde tests, 61
tips, 61
tests uitvoeren, 35
testvoertuig identificeren, 32
thumbpad, 4
tijdbasis, 55
transflectief scherm, 4
trigger. Zie weergavetrigger
triggerweergave, 49

U
USB-poorten, 5, 13
USB-toetsenbord, 77

V
Veiligheid, iv – v
veiligheid
informatie, iv
vereisten voor verwijdering, 101
voedingsbronnen, 13 – 15
voorinstellingen
alle selecteren, 80
beheerscherm, 76
bewerken, 77
gebruiken, 75 – 80
kopiëren en verplaatsen, 80
laden, 76
verlaten, 76
verwijderen, 79
vorige voertuigen, id, 33

W
weergaveopties, 36
weergavetrigger, 56 – 58
weergeven als, 45, 88

Z
zekering, 7
vervangen, 100
zoomen, 39
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