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TEKNISKA DATA

Spänning:  � � � � � � � � � � � � � � � � �8–18 V (från 
fordonet)

2,8”-bakgrundsbelyst display med justerbar 
kontrast
Upplösning: � � � � � � � � � � � � � � � �320 x 240 pixlar
Drifttemperatur:  � � � � � � � � � � � �0–60 ˚C
Lagringstemperatur: � � � � � � � � �-20–70 ˚C
Mått:  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �132x86x20 mm

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1. För att förhindra olyckor med allvarliga 
personskador, skador på fordonet eller test-
utrustningen ska säkerhetsinstruktionerna 
följas.

2. Läs alltid manualen före användning och 
spara den för framtida bruk.

3. När motorn är igång bildas avgaser som 
innehåller kolmonoxid. Se till att ventila-
tionen är tillfredställande. Andas aldrig in 
avgaser.

4. När motorn är igång är det många delar som 
snurrar med hög hastighet t ex fläktrem. 
Håll alltid ett säkerhetsavstånd till dessa 
delar.

5. Delar av motorn blir mycket heta när motorn 
är igång. Rör aldrig heta motordelar.

6. Slå alltid ifrån tändningen innan felkodsläsa-
ren ansluts.

7. Bränsleånger är mycket brandfarliga. För-
hindra gnistbildning, öppen eld och rökning 
i närheten av fordonet.

8. Bär inte löst sittande kläder eller smycken 
vid arbete med motorn. Löst sittande kläder 
kan fastna i rörliga delar. Smycken kan bli 
strömförande och ge brännskador.

9. Se till att handbromsen är åtdragen innan 
motorn startas för test och felsökning. Har 
bilen automatisk växellåda, lägg den i läge 
P. Bil med manuell växellåda läggs i friläge.

10. Blockera alltid de drivande hjulen så att 
bilen inte kan börja rulla. Lämna aldrig bilen 
utan uppsikt.

INTRODUKTION

Denna felkodsläsare har avancerade funktioner 
och är speciellt framtagen till alla VW, Audi, 
Skoda och Seat modeller enligt VAG1551/1552. 
Dessutom läser den motorkoder för de flesta 
fordon nyare än 1996 års modell som är kom-
patibla med OBDII (inklusive VPW, PWM, ISO, 
KWP 2000 och CAN protokoll.

Manualen ger en generell beskrivning på hur 
felkodsläsaren hanteras. Vilka funktioner och 
tester som finns tillgängliga är beroende på 
vilket fordon felkodsläsaren ansluts till. De mer 
avancerade funktionerna kräver god yrkes-
kunskap om service av fordon samt tillgång till 
fordonets verkstadsmanual.

OBSERVERA FÖLJANDE

• Varje diagnostisk felkod varnar för ett 
problem eller symptom som uppstått i ett 
system, inte i en specifik del.

• Fordonets ECU kan bara rapportera fel 
som indikerats av systemet olika sensorer.

• Tillgängliga menyer skiljer sig åt beroende 
på vilket fordon felkodsläsaren är ansluten 
till.

• Det finns exempel på att sensorer kan 
verka trasiga även om de inte är det. Orsa-
ken kan vara: 
Dåliga anslutningar, trasiga kablar eller 
kortslutningar kan orsaka felaktiga sensor-
signaler till styrboxen. 
Fel i ett system kan påverka sensorerna 
i ett annat system som då resulterar i en 
felaktig signal till styrboxen.

• Vi rekommenderar att man har tillgång till 
bilens servicemanual vid felsökningspro-
cessen.

Nästa steg i diagnostiseringsprocessen är att 
testa de system som misstänks vara felaktiga.
När felet är identifierat och reparerat kan kodlä-
saren användas för att radera koderna från 
fordonets styrboxbox. Felindikeringslampan 
släcks när felkoderna är raderade.

FELKODSLÄSARE VAG PRO
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ANSLUTNING

1. Slå på tändningen på bilen.
2. Leta upp DLC kontakten i fordonet och 

anslut felkodsläsaren. Nu visas följande 
uppstartsbild.

Tryck på ENTER för att välja Main menu. Nu 
visas följande.

Använd pilknapparna för att markera funktion 
och tryck ENTER för att välja.
AUDI&VW - Diagnostisera fordon från AUDI 
och VW.
OBDII - Diagnostisera frordon kompatibla med 
OBDII
SETTING - Visar menu med instrumentinställ-
ningar
HELP - Visar produktinformation

11. Lägg aldrig verktyg på bilbatteriet. Det kan 
orsaka kortslutning vilket kan skada dig, 
verktyget eller batteriet.

12. Undvik kontakt med högspänningskompo-
nenterna (tändspolar, strömfördelarlock, 
tändkablar och tändstift) när motorn är 
igång.

13. Se till att en brandsläckare finns tillgänglig 
under arbetet.

DELAR OCH KNAPPFUNKTIONER

1� Display - Visar menyer, funktioner och 
testresultat. 

2. ENTER - Bekräfta val eller funktion i en 
meny

3� EXIT - Återgå till föregående meny utan 
åtgärd. 

4. Pil vänster - Visar föregående information 
som inte får plats i displayen. 

5� Pil höger - Visar nästa som inte får plats i 
displayen. 

6� Pil Upp - Flyttar markören uppåt i menyn 
eller i text som inte får plats i displayen.

7� Pil Ner - Flyttar markören neråt i menyn 
eller i text som inte får plats i displayen.

8. OBDII-kontakt - För anslutning till bilens 
DLC (Data Link Connector).



Art. 15-1367

4© 2015-09-01 Biltema Nordic Services AB

Läsa ECU information

Välj [01-Control Unit Info]. Nu visas information 
om fordonets kontrollenhet.
Tryck ENTER för att gå vidare eller EXIT för att 
återgå.

Felkoder

Välj [02-Read Fault Codes] och tryck ENTER. 
Nu visas eventuella felkoder. Följ instruktio-
nerna i displayen.

Radera felkoder

Välj [05-Clear Fault Codes] och tryck ENTER. 
Nu visas följande där du ska bekräfta radering 
eller återgå utan åtgärd.

Övriga funktioner

Övriga funktioner som finns tillgängliga i me-
nyerna kräver god yrkeskunskap om fordons-
service tillgång till verkstadsmanual för aktuellt 
fordon.
För information om de olika funktionerna hänvi-
sas till verkstadsmanual för aktuellt fordon.

AUDI&VW

Välj AUDI&VW i huvudmenyn. Nu visas följande 
meny.

Här väljer du en av sju huvudgrupper som kan 
analyseras. Under varje huvudgrupp visas de 
funktioner som kan testas. För vissa funktioner 
finns även underfunktioner.

Välj t ex. [01-Engine]. Nu detekterar felkodslä-
saren fordonets protokoll.

Misslyckas förfarandet visas följande.
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Radera felkoder

Varning: Funktionen raderar inte bara felkoden 
från styrboxen uta även händelsedata, händel-
sedata för respektive kod, och tillverkarspecifik 
data. Dessutom nollställs alla statussystemen. 
Radera inte koder innan systemet är kontrol-
lerats av tekniker. 

Välj Erase Codes och bekräfta med ENTER. Nu 
visas ett meddelande där kommandot måste 
bekräftas. Tryck ENTER för att bekräfta och 
EXIT för att avbryta.

Visa Realtidsdata

Välj View Live Data och bekräfta med ENTER. 
Funktionen visar realtidsdata från fordonsda-
torn. 

Visa händelsedata

Välj View Freeze Frame och bekräfta med 
ENTER. Fordonsdatorn lagrar händelser som 
uppstår i specifika situationer. Dessa kallas 
även Freeze Frame. Nedan visa exempel på 
händelsedata.

OBDII

Välj OBDII i huvudmenyn. Nu skannar felkods-
läsaren fordonets protokoll och visar därefter 
tillgängliga menyer och funktioer.

Läsa felkoder

Välj Read Fault codes och bekräfta med 
ENTER. Nu hämtar felkodsläsaren lagrade fel-
koder från fordonsdatorn. Hittas inga frlkoder 
visas ”00” på displayen. Hittas felkoder visas 
exempelvis följande:

Tryck ENTER för att kontrollera felkoderna. 
Använd pilknapparna för att bläddra om flera 
felkoder detekterats. Följande bild är ett exem-
pel på hur en felkod presenteras.
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INSTÄLLNINGAR

Välj SETTING i huvudmenyn. Nu visas följande 
meny.

Unit of measure - här väljer du metrisk eller 
tum.
Tool self-test - felkodsläsaren gör en självtest 
på displayen eller knapparna.
Beep switch - här väljer du tangentljud på eller 
av.
Language - här kan du välja språk, engelska, 
svenska, danska, finska eller norska
Version information - här visas versions- 
information för felkodsläsaren.

HJÄLP

Välj HELP i huvudmenyn. Nu visas versionsin-
formation för felkodsläsaren.

Visa statuskontroll

Välj I/M Readiness och bekräfta med ENTER. 
Bläddra i statuslistan med pilknapparna.

Fordonsinformation

Funktionen används för att fordonsinformation 
som t ex VIN-nummer. Välj Vehicle Info och 
bekräfta med ENTER.

O2 Sensortest

Funktionen testar syresensorerna (O2) för att 
upptäcka problem med bränsleeffektivitet och 
utsläppsparametrar. Välj O2 Sensor test och 
bekräfta med ENTER. Har fordonet inte stöd 
för funktionen visas meddelandet ”Not sup-
ported” på displayen.

Modulinformation

Hämtar och visar testresultat för interna kom-
ponenter samt system. Välj Modules Info och 
bekräfta med ENTER.
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TEKNISKE DATA

Spenning:  � � � � � � � � � � � � � � � � �8–18 V (fra 
bilen)

2,8” bakgrunnsbelyst display med justerbar 
kontrast
Oppløsning: � � � � � � � � � � � � � � � �320 x 240 piksler
Driftstemperatur:  � � � � � � � � � � �0-60 ˚C
Oppbevaringstemperatur:  � � � �-20-70 ˚C
Mål: � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �132x86x20 mm

SIKKERHETSFORSKRIFTER

1. Følg sikkerhetsinstruksjonene for å forhin-
dre ulykker med alvorlige personskader, 
skader på bilen eller testutstyret.

2. Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta 
vare på den for fremtidig bruk.

3. Når motoren er i gang, dannes det avgas-
ser som inneholder karbonmonoksid. Sørg 
for å ha tilstrekkelig ventilasjon. Du må aldri 
puste inn avgasser.

4. Når motoren er i gang, er det mange deler 
som snurrer ved høye hastigheter, for ek-
sempel viftereim. Hold alltid trygg avstand 
til slike deler.

5. Deler av motoren blir veldig varme når 
motoren er i gang. Du må aldri berøre varme 
motordeler.

6. Slå alltid av tenningen før du kobler til feilko-
deleseren.

7. Drivstoffgasser er meget brannfarlige. 
Unngå gnistdannelser, åpen ild og røyking i 
nærheten av bilen.

8. Ikke bruk løstsittende klær eller smykker 
når du arbeider i motoren. Løstsittende klær 
kan sette seg fast i bevegelige deler. Smyk-
ker kan bli strømførende og gi brannskader.

9. Kontroller at håndbrekket er aktivert før 
motoren startes ved test og feilsøking. Hvis 
bilen har automatgirkasse, må den stå i P. 
Bil med manuell girkasse skal stå i fri.

10. Blokker alltid drivhjulene slik at bilen ikke 
kan begynne å rulle. Forlat aldri bilen uten 
oppsikt.

INTRODUKSJON

Denne feilkodeleseren har avanserte funksjo-
ner og er spesialprodusert for alle modeller fra 
VW, Audi, Skoda og Seat modeller i henhold til 
VAG1551/1552. I tillegg leser den motorkoder 
for de fleste biler som er nyere enn 1996-mo-
dell og som er kompatible med OBDII (inkludert 
VPW, PWM, ISO, KWP 2000 og CAN-protokoll).

Bruksanvisningen gir en generell beskrivelse av 
hvordan feilkodeleseren brukes. Hvilke funks-
joner og tester som er tilgjengelige, avhenger 
av hvilket kjøretøy feilkodeleseren kobles til. De 
mer avanserte funksjonene krever god yrkes-
kunnskap om service av kjøretøy samt tilgang 
til kjøretøyets verkstedhåndbok.

LEGG MERKE TIL FØLGENDE

• Hver diagnosefeilkode varsler et problem 
eller symptom som har oppstått i et sys-
tem, ikke i en bestemt del.

• Bilens ECU kan kun rapportere feil som 
indikeres av de ulike sensorene i systemet.

• Det har vært eksempler på at det kan virke 
som om sensorer er ødelagte selv om de 
ikke er det. Det kan skyldes: 
Dårlige tilkoblinger, ødelagte kabler eller 
kortslutninger kan forårsake feil sensorsig-
naler til styreboksen. 
Feil i ett system kan påvirke sensorene i et 
annet system som igjen fører til feil signal til 
styreboksen.

• Vi anbefaler at man har tilgang til bilens 
servicemanual under feilsøkingen.

Neste trinn i diagnoseprosessen er å teste de 
systemene man mistenker har feil.
Når feilen er avdekket og reparert, kan man 
bruke kodeleseren for å slette kodene fra bilens 
styreboks. Lyset som indikerer feil, slukkes når 
feilkodene er slettet.

FEILKODELESER VAG PRO
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TILKOBLING

1. Slå på bilens tenning.
2. Finn DLC-kontakten i bilen, og koble til feil-

kodeleseren. Nå vises følgende oppstarts-
bilde.

Trykk på ENTER for å velge Main menu. Nå 
vises følgende.

Bruk pilknappene for å markere en funksjon, og 
trykk ENTER for å velge.
AUDI&VW - Diagnostisere biler fra AUDI og 
VW.
OBDII - Diagnostisere biler som er kompatible 
med OBDII
SETTING - Viser meny med innstillinger for 
instrumentet
HELP - Viser produktinformasjon

11. Legg aldri verktøy på bilbatteriet. Det kan 
føre til kortslutning som kan skade deg, 
verktøyet eller batteriet.

12. Unngå kontakt med komponenter med 
høyspenning, tennspoler, strømfordelerlokk, 
tennpluggkabler og tennplugg) mens moto-
ren er i gang.

13. Sørg for å ha et brannslukningsapparat for 
hånden mens du arbeider.

DELER OG KNAPPENES FUNKSJONER

1� Display  - Viser menyer, funksjoner og test-
resultat. 

2. ENTER - Bekreft valg eller funksjon i en 
meny.

3� EXIT - Går tilbake til forrige meny uten å 
gjøre noe mer. 

4. Pil venstre - Viser forrige informasjon som 
ikke får plass i displayet. 

5� Pil høyre - Viser neste som ikke får plass i 
displayet. 

6� Pil opp - Flytter markøren opp i menyen 
eller i tekst som ikke får plass i displayet.

7� Pil ned - Flytter markøren ned i menyen 
eller i tekst som ikke får plass i displayet.

8. OBDII-kontakt - For tilkobling til bilens DLC 
(Data Link Connector).
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Lese ECU-informasjon

Velg [01-Control Unit Info]. Nå vises infor-
masjon om bilens kontrollenhet.
Trykk ENTER for å gå videre eller EXIT for å gå 
tilbake.

Feilkoder

Velg [02-Read Fault Codes], og trykk ENTER. 
Nå vises eventuelle feilkoder. Følg instruks-
jonene i displayet.

Slette feilkoder

Velg [05-Clear Fault Codes], og trykk ENTER. 
Nå vises følgende hvor du kan bekrefte slet-
tingen eller gå tilbake uten å gjøre noe.

Øvrige funksjoner

Øvrige funksjoner som finnes i menyene, krever 
god yrkeskunnskap om service av biler samt 
tilgang til verkstedhåndboken for den aktuelle 
bilen.
Det henvises til verkstedhåndboken for den 
aktuelle bilen for informasjon om de ulike 
funksjonene.

AUDI&VW

Velg AUDI&VW. Nå vises følgende meny.

Her velger du en av syv hovedgrupper som 
kan analyseres. Under hver hovedgruppe vises 
de funksjonene som kan testes. Det er også 
underfunksjoner for enkelte funksjoner.

Velg f or eksempel [01-Engine]. Nå søker feilko-
deleseren opp bilens protokoll.

Hvis forespørselen mislykkes, vises følgende.
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Slette feilkoder

Advarsel: Funksjonen sletter ikke bare feilko-
den fra styreboksen, men også hendelsesdato, 
hendelsesdato for respektive kode og pro-
dusentspesifikke data. I tillegg nullstilles alle 
statussystemer. Ikke slett koder før systemet 
har blitt kontrollert av en tekniker. 

Velg Erase Codes, og bekreft med ENTER. Nå 
vises en melding for bekreftelse av komman-
doen. Trykk ENTER for å gå bekrefte eller EXIT 
for å gå tilbake.

Vise sanntidsdata

Velg View Live Data, og bekreft med ENTER. 
Funksjonen viser sanntidsdata fra bilens data-
maskin. 

Vise hendelsesdata

Velg View Freeze Frame, og bekreft med EN-
TER. Bilens datamaskin lagrer hendelser som 
oppstår i bestemte situasjoner. Disse kalles 
også Freeze Frame. Nedenfor vises et eksem-
pel på hendelsesdata.

OBDII

Velg OBDII i hovedmenyen. Nå søker feilkode-
leseren opp bilens protokoll og viser deretter 
tilgjengelige menyer og funksjoner.

Lese feilkoder

Velg Read Fault codes, og bekreft med ENTER. 
Nå henter feilkodeleseren lagrede feilkoder fra 
bilens datamaskin. Hvis det ikke er feilkoder, 
viser displayet ”00”. Hvis det finnes feilkoder, 
vises for eksempel følgende:

Trykk på ENTER for å kontrollere feilkodene. 
Bruk pilknappene til å bla dersom det oppda-
ges flere feilkoder. Følgende bilde er et eksem-
pel på hvordan en feilkode presenteres.
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INNSTILLINGER

Velg SETTING i hovedmenyen. Nå vises føl-
gende meny.

Unit of measure - Her velger du metrisk eller 
tommer.
Tool self-test - Feilkodeleseren gjennomfører 
en selvtest av displayet eller knappene.
Beep switch - Her velger du om tastelyd skal 
være på eller av.
Language -  Her kan du velge språk, 
engelsk, svensk, dansk, finsk eller norsk.
Version information - Her vises versjonsinfor-
masjon for feilkodeleseren.

HJELP

Velg HELP i hovedmenyen. Nå vises versjons-
informasjon for feilkodeleseren.

Vise statuskontroll

Velg I/M Readiness, og bekreft med ENTER. 
Bruk pilknappene til å bla i statuslisten.

Bilinformasjon

Funksjonen brukes for å vise informasjon om 
bilen, for eksempel VIN-nummer. Velg Vehicle 
Info, og bekreft med ENTER.

O2 sensortest

Funksjonen tester oksygensensorene (O2) for 
å avdekke problemer med drivstoffeffektivitet 
og utslippsparametre. Velg O2 Sensor test, 
og bekreft med ENTER. Hvis bilen ikke støtter 
funksjonen, vises meldingen ”Not supported” i 
displayet.

Modulinformasjon

Henter og viser testresultat for interne kom-
ponenter og system. Velg Modules Info, og 
bekreft med ENTER.
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TEKNISET TIEDOT

Jännite: � � � � � � � � � � � � � � � � � � �8–18 V (ajoneu-
vosta)

2,8”:n taustavalaistu näyttö, kontrastin säätö
Erottelukyky: � � � � � � � � � � � � � � �320 x 240 kuva-

pistettä
Käyttölämpötila: � � � � � � � � � � � �0-60 ˚C
Säilytyslämpötila: � � � � � � � � � � �-20-70 ˚C
Mitat: � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �132x86x20 mm

TURVALLISUUSOHJEET

1. Turvaohjeita on noudatettava vakavien hen-
kilövahinkojen tai auton tai testausvälineen 
vaurioitumisen estämiseksi.

2. Lue käyttöohje aina ennen laitteen käyttöä, 
ja säästä se tulevaa tarvetta varten.

3. Moottorin käydessä muodostuu häkää 
sisältävää pakokaasua. Varmista, että 
ilmanvaihto on riittävä. Älä koskaan hengitä 
pakokaasua.

4. Moottorin käydessä sen monet osat 
pyörivät suurella nopeudella, esimerkiksi 
tuulettimen hihna. Noudata aina riittävää 
turvaetäisyyttä.

5. Tietyt moottorin osat kuumentuvat voimak-
kaasti moottorin käydessä. Älä koske 
kuumiin osiin.

6. Katkaise sytytysvirta ennen vikakoodinluki-
jan yhdistämistä.

7. Polttoainehöyryt syttyvät erittäin helposti. 
Auton lähellä ei saa esiintyä kipinöintiä. 
Avotuli tai tupakointi on kielletty.

8. Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja käsitel-
lessäsi moottoria. Väljät vaatteet voivat 
tarttua liikkuviin osiin. Korut voivat johtaa 
sähköä ja aiheuttaa palovammoja.

9. Tarkista ennen moottorin käynnistämistä, 
että käsijarru on kiristetty kunnolla. Jos au-
tossa on automaattivaihteisto, kytke päälle 
P-vaihde. Manuaalivaihteinen auto siirretään 
vapaalle.

10. Varmista auton pysyminen paikallaan estä-
mällä vetävien pyörien liikkuminen. Älä jätä 
autoa ilman valvontaa.

JOHDANTO

Tämän vikakoodinlukijan toiminnot ovat pitkälle 
kehitettyjä, ja laite on suunniteltu erityisesti 
kaikille VW-, Audi-, Skoda- ja Seat-malleille 
VAG1551/1552:n mukaan. Lukee lisäksi use-
impien vuoden 1996 jälkeen valmistettujen, 
OBDII-yhteensopivien automallien moottori-
koodeja (VPW-, PWM-, ISO-, KWP 2000- ja 
CAN-protokollat mukaan lukien).

Käyttöohjeessa kuvataan yleisellä tasolla 
vikakoodinlukijan käyttämistä. Käytettävissä 
olevat toiminnot ja testit riippuvat ajoneuvosta, 
johon vikakoodinlukija on yhdistetty. Kaikkein 
kehittyneimmät toiminnot vaativat hyvää asian-
tuntemusta autojen huollosta sekä ajoneuvon 
korjaamokäsikirjan käyttömahdollisuutta.

OTA HUOMIOON

• Diagnosoidut vikakoodit ilmoittavat koko 
järjestelmässä havaitusta ongelmasta tai 
oireesta, eivät yksittäisistä osista.

• Ajoneuvon ECU raportoi vain erilaisten tun-
nistimien havaitsemat viat.

• Tunnistimet voivat vaikuttaa viallisilta, 
vaikka ne ovat ehjiä. Syynä voi olla 
huono liitos, vioittunut johto tai oikosulku, 
jonka vuoksi tunnistin lähettää ohjausyksik-
köön virheellisiä tietoja 
yhden järjestelmän tunnistinvika, joka 
vaikuttaa toiseen järjestelmään. Tällöin 
ohjausrasiaan lähetetään virheellinen 
signaali.

• Suosittelemme lisätietojen katsomista au-
ton huolto-oppaasta vianetsimisen tueksi.

Seuraava diagnosoinnin vaihe on virheellisiksi 
epäiltyjen järjestelmien testaaminen.

Kun vika on tunnistettu ja korjattu, vikakoodin-
lukijan avulla voidaan nollata koodit ajoneuvon 
ohjausyksiköstä. Merkkivalo sammuu, kun 
vikakoodit on nollattu.

VIRHEKOODIEN LUKULAITE VAG PRO
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LIITÄNTÄ

1. Kytke auton sytytysvirta päälle.
2. Etsi ajoneuvon DLC-liitäntä ja liitä vikakoo-

dinlukija. Näyttöön tulee seuraava aloitusik-
kuna.

Avaa päävalikko painamalla ENTER. Esiin tule-
vat seuraavat tiedot:

Valitse toiminto nuolipainikkeilla ja vahvista 
valinta painamalla ENTER.
AUDI&VW - AUDIn ja VWn ajoneuvojen diag-
nosointi.
OBDII - OBDII-yhteensopivien ajoneuvojen 
diagnosointi
SETTING - Laiteasetusten valikko
HELP - Näyttää tuotetiedot

11. Älä koskaan aseta työkaluja auton akun 
päälle. Se voi johtaa oikosulkuun ja edelleen 
henkilövahinkoihin. Lisäksi työkalu tai akku 
voi vaurioitua.

12. Vältä koskemasta korkeajännitteisiin osiin, 
kuten sytytyspuoliin, virranjakajan kanteen, 
sytytyskaapeleihin tai sytytystulppiin, kun 
moottori on käynnissä.

13. Varmista, että lähellä on palonsammutin.

OSAT JA TOIMINTOPAINIKKEET

1� Näyttö - Näyttää valikot, toiminnot ja testi-
tulokset. 

2. ENTER - Valinnan tai toiminnon vahvistami-
nen valikoissa

3� EXIT - Takaisin edelliseen valikkoon toimen-
pidettä suorittamatta. 

4. Nuoli vasemmalle - Näyttää edeltävät 
tiedot, jotka eivät mahdu näytölle. 

5� Nuoli oikealle - Näyttää seuraavat tiedot, 
jotka eivät mahdu näytölle. 

6� Nuoli ylös - Siirtää kohdistimen ylöspäin, 
näkymättömissä oleviin valikkovalintoihin tai 
teksteihin.

7� Nuoli alas - Siirtää kohdistimen alaspäin, 
näkymättömissä oleviin valikkovalintoihin tai 
teksteihin.

8. OBDII-liitin - Liitetään auton DLC-liittimeen 
(Data Link Connector).
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ECU-tietojen noutaminen

Valitse [01-Control Unit Info]. Näytöllä näkyy 
ajoneuvon ohjausyksikön tiedot.
Jatka painamalla ENTER tai poistu painamalla 
EXIT.

Vikakoodit

Valitse [02-Read Fault Codes] ja paina ENTER. 
Mahdolliset vikakoodit tulevat näytölle. Seuraa 
näyttöön tulevia ohjeita.

Vikakoodien poistaminen

Valitse [05-Clear Fault Codes] ja paina ENTER. 
Esiin tulee seuraava ikkuna, josta voit poistaa 
koodit tai palata toimenpidettä tekemättä.

Muut toiminnot

Muut valikoissa käytettävissä olevat toiminnot 
vaativat hyvää asiantuntemusta autojen huol-
losta sekä kyseisen ajoneuvon korjaamokä-
sikirjan käyttömahdollisuutta.
Lisätietoja eri toiminnoista löytyy kunkin ajo-
neuvon omasta korjaamokäsikirjasta.

AUDI JA VW

Valitse AUDI&VW. Esiin tulee seuraava valikko.

Tästä valitaan yksi seitsemästä analysoitavasta 
pääryhmästä. Pääryhmät sisältävät kullekin 
mahdolliset testitoiminnot. Joillakin toiminnoilla 
on myös alitoimintoja.

Valitse esim. [01-Engine]. Vikakoodinlukija tun-
nistaa ajoneuvon protokollan.

Jos toiminto epäonnistuu, näyttö ilmoittaa 
seuraavaa.
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Vikakoodien poistaminen

Varoitus: Toiminto poistaa vikakoodin lisäksi 
ohjausyksiköstä myös tapahtumatiedot, kunkin 
koodin tapahtumatiedot sekä valmistajakoh-
taiset tiedot. Lisäksi kaikki tilajärjestelmät nol-
lataan. Älä poista koodeja ennen kuin huolto-
teknikko on tarkastanut järjestelmän. 

Valitse Erase Codes ja paina ENTER. Järjes-
telmä pyytää seuraavaksi vahvistamaan poista-
misen. Vahvista painamalla ENTER tai keskeytä 
toiminto painamalla EXIT.

Reaaliaikatietojen näyttäminen

Valitse View Live Data ja paina ENTER. 
Toiminto näyttää reaaliaikatiedot ajoneuvon 
tietokoneesta. 

Tapahtumatietojen näyttäminen

Valitse View Freeze Frame ja paina ENTER. 
Ajoneuvon tietokone tallentaa tietyissä tilan-
teissa tapahtuvat tapahtumat. Niitä kutsutaan 
myös nimellä Freeze Frame. Alla on esimerkki 
tapahtumatiedoista.

OBDII

Valitse päävalikosta OBDII. Vikakoodinlukija 
skannaa ajoneuvon protokollan ja näyttää sen 
jälkeen käytettävissä olevat valikot ja toiminnot.

Vikakoodien lukeminen

Valitse Read Fault Codes ja paina ENTER. 
Vikakoodinlukija hakee ajoneuvon tietokonee-
seen tallennetut vikakoodit. Jos vikakoodeja ei 
löydy, näytöllä näkyy ”00”. Löydetyt vikakoodit 
näkyvät näytöllä esimerkiksi seuraavasti:

Tarkasta vikakoodit painamalla ENTER. Jos vi-
kakoodeja on useita, voit selata niitä nuolipain-
ikkeilla. Seuraava kuva on esimerkki vikakoodi-
ilmoituksesta.
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ASETUKSET

Valitse päävalikosta SETTING. Esiin tulee 
seuraava valikko.

Unit of measure - Mittayksikön valinta: mm tai 
tuuma.
Tool self-test - Vikakoodinlukija testaa itse 
näytön tai painikkeet.
Beep switch - Näppäinäänten kytkeminen 
päälle/pois.
Language - Kielen valinta: englanti, ruotsi, 
tanska, suomi tai norja
Version information - Tiedot vikakoodinlukijan 
versiosta.

OHJE

Valitse päävalikosta HELP. Näytölle tulevat 
tiedot vikakoodinlukijan versiosta.

Näytä statustarkastus

Valitse I/M Readiness ja paina ENTER. Voit 
selata statuslistaa nuolipainikkeilla.

Ajoneuvon tiedot

Tämä toiminto näyttää ajoneuvon tiedot, kuten 
VIN-numeron. Valitse Vehicle Info ja paina 
ENTER.

O2 Anturitesti

Toiminto testaa happitunnistimet (O2) polttoai-
netehokkuus- ja päästöongelmien havaitsemi-
seksi. Valitse O2 Sensor test ja paina ENTER. 
Jos auto ei ole yhteensopiva tämän toiminnon 
kanssa, näkyviin tulee ”Not supported”.

Moduulitiedot

Noutaa ja näyttää sisäisten komponenttien ja 
järjestelmien testitulokset. Valitse Modules Info 
ja paina ENTER.



Art. 15-1367

17 © 2015-09-01 Biltema Nordic Services AB

TEKNISKE DATA

Spænding: � � � � � � � � � � � � � � � � �8–18 V (fra 
bilen)

2,8”-baggrundsbelyst display med justerbar 
kontrast
Opløsning: � � � � � � � � � � � � � � � � �320 x 240 pixels
Driftstemperatur:  � � � � � � � � � � �0-60 ˚C
Opbevaringstemperatur:  � � � � �-20-70 ˚C
Mål: � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �132x86x20 mm

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

1. For at forebygge ulykker, som kan føre til 
alvorlige personskader, beskadigelse af 
køretøjet eller testudstyret, skal sikkerheds-
instruktionerne følges.

2. Læs altid manualen før brug, og gem den til 
senere brug.

3. Når motoren er i gang, dannes der udstød-
ningsgasser, som indeholder kulilte. Sørg 
for tilstrækkelig ventilation. Indånd aldrig 
udstødningsgas.

4. Når motoren er i gang, er der mange dele, 
som roterer med høj hastighed, f.eks. 
ventilatorremmen. Hold altid god sikker-
hedsafstand til disse dele.

5. Visse dele af motoren bliver meget varme, 
når motoren er i gang. Rør aldrig ved varme 
motordele.

6. Slå altid tændingen fra, inden fejlkodelæse-
ren tilsluttes.

7. Brændstofdampe er meget brandfarlige. 
Undgå gnistdannelser, åben ild og rygning i 
nærheden af køretøjet.

8. Bær ikke løstsiddende tøj eller smykker, når 
du arbejder med motoren. Løstsiddende 
tøj kan blive fanget i de bevægelige dele. 
Smykker kan være strømførende og forårsa-
ge brandskader.

9. Sørg for, at håndbremsen er trukket, inden 
motoren startes, når der skal testes og 
fejlsøges. Hvis bilen har automatgear, skal 
den stå i position P. Biler med manuelt gear 
skal stå i frigear.

10. Bloker altid de drivende hjul, så bilen ikke 
kan begynde at rulle. Lad aldrig bilen være 
uden opsyn.

INTRODUKTION

Denne fejlkodelæser har avancerede funktioner 
og er udviklet specielt til alle VW, Audi, Skoda 
og Seat modeller iht. VAG1551/1552. Desuden 
læser den motorkoder til de fleste biler nyere 
end årgang 1996, der er kompatible med OBDII 
(inklusive VPW, PWM, ISO, KWP 2000 og CAN 
protokollerne).

Manualen giver en generel beskrivelse af, 
hvordan fejlkodelæseren betjenes. Hvilke funk-
tioner og tests, der er til rådighed, afhænger af, 
hvilken bil fejlkodelæseren sluttes til. De mere 
avancerede funktioner kræver god viden om 
service af biler samt adgang til bilens værk-
stedsmanual.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE

• Hver diagnostisk fejlkode advarer om et 
problem eller symptom, som er opstået i et 
system, ikke i en specifik del.

• Køretøjets ECU kan kun rapportere om 
fejl, som indikeres af systemets forskellige 
sensorer.

• Der er eksempler på, at sensorer kan 
forekomme defekte, selv om de ikke er det. 
Årsagen kan være: 
Dårlige forbindelser, ødelagte ledninger 
eller kortslutninger kan forårsage forkerte 
sensorsignaler til styreenheden. 
Fejl i ét system kan påvirke sensorerne i 
et andet system, hvilket så resulterer i et 
forkert signal til styreenheden.

• Vi anbefaler, at man har adgang til bilens 
servicemanual, når der fejlsøges.

Næste trin i diagnoseprocessen er at teste de 
systemer, som mistænkes for at have fejl.
Når fejlen er identificeret og repareret, kan 
kodelæseren bruges til at slette koderne fra 
bilens styreenhed. Fejlindikeringslampen sluk-
kes, når fejlkoderne er slettet.

FEJLKODELÆSER VAG PRO
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TILSLUTNING

1. Slå tændingen til i bilen.
2. Find DLC-stikdåsen i bilen og tilslut fejlko-

delæseren. Nu vises følgende startbillede.

Tryk på ENTER for at vælge Main Menu. Nu 
vises følgende.

Brug pilknapperne til at markere funktion, og 
tryk ENTER for at vælge.
AUDI&VW - Diagnose af biler fra AUDI og VW.
OBDII - Diagnose af biler, der er kompatible 
med OBDII
SETTING - Viser menu med instrumentindstil-
linger
HELP - Viser produktinformation

11. Læg aldrig værktøj på bilens batteri. Det 
kan forårsage kortslutning, som kan skade 
dig selv, værktøjet eller batteriet.

12. Undgå kontakt med højspændingskompo-
nenterne (tændspole, strømfordelerdæksel, 
tændkabler og tændrør), når motoren er i 
gang�

13. Sørg for, at der er en ildslukker til rådighed 
under arbejdet.

DELE OG KNAPFUNKTIONER

1� Display - Viser menuer, funktioner og test-
resultater. 

2. ENTER - Bekræfte valg eller funktion i en 
menu

3� EXIT - Gå tilbage til foregående menu uden 
afhjælpning. 

4. Pil-venstre - Viser tidligere information, 
som der ikke er plads til i displayet. 

5� Pil-højre - Viser næste, som der ikke er 
plads til i displayet. 

6� Pil-op - Flytter markøren opad i menuen 
eller i tekst, som der ikke er plads til i dis-
playet.

7� Pil-ned - Flytter markøren nedad i menuen 
eller i tekst, som der ikke er plads til i dis-
playet.

8. OBDII-stik - For tilslutning til bilens DLC 
(Data Link Connector).
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Læse ECU information

Vælg [01-Control Unit Info]. Nu vises informa-
tion om bilens styreenhed.
Tryk på ENTER for at gå videre eller EXIT for at 
vende tilbage.

Fejlkoder

Vælg [02-Read Fault Codes] og tryk ENTER. Nu 
vises eventuelle fejlkoder. Følg instruktionerne 
i displayet.

Slette fejlkoder

Vælg [05-Clear Fault Codes] og tryk ENTER. 
Nu vises følgende, hvor du skal bekræfte slet-
ning eller vende tilbage uden afhjælpning.

Øvrige funktioner

De øvrige funktioner, der er tilgængelige i me-
nuerne, kræver god viden om service af biler 
samt adgang til bilens værkstedsmanual.
Der henvises til værkstedmanualen for den 
aktuelle bil for information om de forskellige 
funktioner.

AUDI&VW

Vælg AUDI&VW. Nu vises følgende menu.

Her vælger du en af syv hovedgrupper, der kan 
analyseres. Under hver hovedgruppe vises de 
funktioner, der kan testes. For visse funktioner 
er der også underfunktioner.

Vælg f.eks. [01-Engine]. Nu detekterer fejlko-
delæseren bilens protokol.

Hvis proceduren mislykkes, vises følgende.
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Slette fejlkoder

Advarsel: Funktionen sletter ikke kun fejlkoden 
fra styreenheden, men også hændelsesdata, 
hændelsesdata for den pågældende kode og 
producentspecifikke data. Desuden nulstilles 
alle statussystemer. Slet ikke koder, før syste-
met er blevet kontrolleret af en tekniker. 

Vælg Erase Codes, og bekræft med ENTER. 
Nu vises en meddelelse, hvor kommandoen 
skal bekræftes. Tryk på ENTER for at bekræfte 
eller EXIT for at afbryde.

Vise realtidsdata

Vælg View Live Data, og bekræft med ENTER. 
Funktionen viser realtidsdata fra bilens com-
puter. 

Vise hændelsesdata

Vælg View Freeze Frame, og bekræft med 
ENTER. Bilens computer registrerer hændelser, 
der opstår i bestemte situationer. Dette kaldes 
også Freeze Frame. Herunder vises et eksem-
pel på hændelsesdata.

OBDII

Vælg OBDII i hovedmenuen. Nu scanner fejlko-
delæserens bilens protokol og viser derefter de 
disponible menuer og funktioner.

Udlæse fejlkoder

Vælg Read Fault Codes, og bekræft med 
ENTER. Nu henter fejlkodelæseren de lagrede 
fejlkoder fra bilens computer. Hvis der ikke 
findes fejlkoder, vises ”00” i displayet. Hvis der 
findes fejlkoder, vises for eksempel følgende:

Tryk på ENTER for at kontrollere fejlkoderne. 
Brug pilknapperne til at bladre, hvis der regist-
reres flere fejlkoder. Følgende illustration er et 
eksempel på, hvordan en fejlkode præsenteres.
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INDSTILLINGER

Vælg SETTING i hovedmenuen. Nu vises 
følgende menu.

Unit of measure - her vælger du metrisk eller 
tommer.
Tool self-test - fejlkodelæseren foretager en 
selvtest af displayet eller knapperne.
Beep switch - her vælger du at slå lyd ved 
tastetryk til eller fra.
Language - her kan du vælge sprog, engelsk, 
svensk, dansk, finsk eller norsk
Version information - her vises versionsinfor-
mation for fejlkodelæseren.

HJÆLP

Vælg HELP i hovedmenuen. Nu vises der ver-
sionsinformation for fejlkodelæseren.

Vise statuskontrol

Vælg I/M Readiness, og bekræft med ENTER. 
Du kan bladre i statuslisten med pilknapperne.

Bilinformation

Funktionen bruges til at vise oplysninger om 
bilen, som f.eks. VIN-nummer. Vælg Vehicle 
Info, og bekræft med ENTER.

O2-sensortest

Funktionen tester lambda-sensorerne (O2) for 
at finde problemer med brændstofforbrug og 
emissioner. Vælg O2 Sensor test, og bekræft 
med ENTER. Hvis bilen ikke understøtter funk-
tionen, vises ”Not supported” i displayet.

Modulinformation

Henter og viser testresultater for interne kom-
ponenter samt systemer. Vælg Modules Info, 
og bekræft med ENTER.
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