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Informação de segurança 

Para sua própria segurança e a dos outros, e para evitar danos no dispositivo 

e os veículos que o usam, é importante que todo o pessoal que use ou entre 

em contato com o dispositivo leia com atenção e compreenda estas 

instruções de segurança.  

Existem diversos procedimentos, técnicas, ferramentas e peças para 

manutenção de veículos, bem como a habilidade da pessoa que efetua o 

trabalho. Devido ao grande número de aplicações de testes e as variações 

nos produtos que podem ser examinados com este equipamento, nós somos 

incapazes de antecipar ou dar conselhos de segurança ou mensagens para 

cobrir cada uma das circunstâncias. 

É da responsabilidade do técnico automotivo conhecer o sistema que você 

está testando. É essencial usar os métodos de serviço e os procedimentos 

de teste apropriados. É essencial a realização de testes de maneira 

adequada e aceitável, sem colocar a sua segurança e a dos outros na área 

de trabalho, o dispositivo utilizado ou o veículo de teste. 

Antes de utilizar o dispositivo, leia e siga as mensagens de segurança e os 

procedimentos de teste estabelecidos pelo fabricante do veículo ou do 

equipamento submetido à prova. Use o aparelho somente como descrito 

neste manual. Leia, entenda e siga todas as mensagens e instruções de 

segurança neste manual. 

Mensagens de Segurança 

Mensagens de segurança são fornecidas para ajudar a prevenir lesões e 
danos ao equipamento. Uma palavra de advertência indicando o nível de 
perigo precede todas as mensagens de segurança. 

PERIGO 

Indica uma situação de perigo iminente que, se não for evitada, resultará 
em morte ou ferimentos graves ao operador ou pessoal que se encontra na 
área. 

AVISO 

Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode 
resultar em morte ou ferimentos graves ao operador ou pessoal que se 
encontra na área. 
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Instruções de Segurança 

Para evitar lesões ou danos nos veículos e / ou no scanner, leia primeiro este 

manual de instruções e atenda às seguintes precauções de segurança ao 

trabalhar em um veículo: 

 Realize diagnósticos ou serviço técnico em um ambiente seguro. 

 Use recursos de segurança de proteção ocular que cumprem as normas 

ANSI. 

 Mantenha a roupa, cabelo, mãos, ferramentas, equipamento de teste, etc. 

longe das partes móveis do motor em movimento. 

 Opere o veículo numa área de trabalho com boa ventilação: os gases 

produzidos são venenosos. 

 Coloque blocos na frente das rodas motrizes e nunca deixe o veículo sem 
vigilância durante a execução de testes. 

 Mantenha extrema cautela quando se trabalha em torno da bobina de 
ignição, tampa do distribuidor, cabos de ignição e velas de ignição. Estes 
componentes criam tensões perigosas quando o motor está funcionando. 

 Mantenha à mão um extintor de incêndio adequado para combustível / 
produtos químicos / produtos elétricos. 

 Coloque a caixa de velocidades em PARE (para transmissão automática) 
ou PONTO MORTO (transmissão manual), e verifique se está bem-posto o 
freio de mão. 

 Não conecte ou desconecte o equipamento de teste com a ignição do 
veículo ou o motor ligado. 

 Mantenha o scanner em local seco, limpo e sem óleo / água ou graxa. Use 
um pano limpo com detergente neutro para limpar a parte externa do 
scanner, quando necessário. 

 Evite interferência eletrostática durante o funcionamento. Se ocorrer uma 
falha devido à interferência eletrostática, coloque em operação novamente. 

 Consulte o manual de instruções do veículo do qual executou o serviço e 
siga todos os procedimentos de diagnóstico e precauções. Caso contrário, 
podem ocorrer lesões ou reparos desnecessários. 
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1  Informação geral 

On Board Diagnostics (OBD) II  

A primeira geração de On Board Diagnostics (Denominado OBD) foi 

desenvolvido pela Califórnia Air Resources Board (CARB), e start-up em 

1988 para controlar alguns dos componentes de controle de emissões em 

veículos. O avanço da tecnologia e o desejo de melhorar o sistema de 

diagnóstico On Board aumentaram, para isso foi desenvolvido uma nova 

geração do sistema. Esta segunda geração On Board é chamada de "OBD 

II".  

O sistema OBD II está desenhado para controlar os sistemas de controle das 

emissões e os principais componentes do motor para conduzir os testes -

seja de forma contínua ou periódicas- de componentes específicos e das 

condições do veículo. Quando um problema é detectado, o sistema OBD II 

acende uma luz de aviso (MIL) no painel de instrumentos do veículo para 

alertar o condutor com as frases "Check Engine" ("Checar motor") ou "Next 

engine service" ("Serviço técnico do motor próximo"). O sistema também 

armazena informações importantes sobre a falha detectada, de modo que 

um técnico possa encontrar e resolver o problema com precisão. A 

continuação, é descrito três exemplos de dita valiosa informação:  

1. Se a luz indicadora de falha no funcionamento (MIL) se encontra 

"ligada" ou "apagada"; 

2. Quais são os códigos de falha (DTC) armazenados, se houver; 

3. Estado do monitor de emissões. 
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Reinicio de Óleo  

O sistema de vida útil do óleo do motor calcula quando se deve mudar o óleo do 

motor e o do filtro, com base na utilização do veículo. É necessária uma 

mudança de óleo quando o visor o indica e de acordo com o programa de 

manutenção recomendada. Uma vez que a mudança de óleo foi realizada, 

reinicie o sistema para poder calcular quando a próxima mudança será 

necessária. Em caso de mudança de óleo antes que se ligue o indicador de 

serviço, você também deverá reiniciar o sistema. 

EPB  

O EPB é um sistema que controla a força de frenagem ao puxar o cabo do freio 

de mão, como nos freios de mão convencionais. O sistema EPB inclui um motor 

de corrente contínua, uma caixa de velocidades, um parafuso, uma porca, um 

sensor de corrente, um sensor de força de efeito Hall, um sensor de aceleração 

e um ECU. 

Em geral, se um condutor ou um sistema de alto nível opera o sistema EPB, o 

controlador calcula uma força objetivo desde o cabo de freio de mão, com base 

no peso do carro e a inclinação da estrada, medida pelo sensor aceleração. O 

EPB aumenta a força de frenagem ao puxar o cabo do freio de mão usando o 

motor de corrente contínua até que a força de frenagem atinge a força objetivo. 

A força de frenagem é medida pelo sensor de força de efeito Hall. 

SAS  

SAS (sensor do ângulo de Direção) mede o ângulo de rotação, velocidade e 

da direção do volante, proporcionando informação sobre a direção em que o 

condutor deseja ir. Os sensores do ângulo do volante são usados por 

sistemas como o ESC e também em sistemas de direção elétrica assistida e 

de direção ativa (EPS ou AFS), bem como em sistemas de estacionamento 

assistido e de luz de curva. 
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Para obter esses dados em graus, você pode usar um scanner. O SAS está 

localizado em um grupo de sensores sobre a coluna de direção. O grupo tem 

sempre mais do que um sensor de posição de direção para redundância e 

para confirmar os dados. O módulo ESC deve receber dois sinais para 

confirmar a posição do volante. Estes sinais, geralmente se encontram fora 

de fase uns com os outros. 

Muitos veículos precisam ser reiniciados ou calibrados o SAS logo após o 

alinhamento ou a substituição de peças do sistema de direção. 

Existem três tipos de procedimentos de reset: os sistemas para a sua própria 

auto calibração, veículos que requerem que se pressionem cabos ou botões 

específicos e sistemas que requerem calibração usando um scanner. 

Auto calibração  

Alguns veículos mais novos podem se autocalibrar a virar o volante de ponta 

a ponta e, em seguida, centralizá-lo, e virar a chave. 

Reinicio do sensor do ângulo da direção do scanner 

Há muitas opções de scanner para reiniciar o SAS. Alguns deles incluso se 

encontram integrados em um sistema de alinhamento. Mas a maioria dos 

scanners recomendam que a calibração seja realizada em uma superfície 

plana. Além disso, é uma boa ideia para fazer um giro de ponta a ponta para 

concluir a calibragem. 

DPF  

Um filtro de partículas diesel, geralmente conhecido como DPF, é um 

dispositivo desenhado e integrado para os sistemas de escape de motores 

diesel para prender e remover as partículas de fuligem dos gases de escape 

de um motor diesel. Um DPF funciona em conjunto com o catalisador de 

oxidação e a válvula EGR para remover o máximo de NOx, partículas e 

hidrocarbonetos não queimados do combustível diesel queimado. O 

resultado da DPF é uma maior economia, maior suavidade e a redução de 

emissões nocivas. 
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A fuligem presa no DPF o bloqueará parcialmente, o que fará com que a 

lâmpada no painel se ligue uma luz de aviso (geralmente quando o bloqueio 

de 45% é atingido), em que a regeneração é necessária para reposicionar o 

DPF em uma zona de segurança.  

Luz de DPF ligada  

Quando a luz de aviso de DPF se ligue de forma intermitente no painel, isso 

significa que existe uma obstrução parcial no DPF e um processo de 

regeneração é necessária. Se você ignorar este aviso e continuar a conduzir, 

a luz iluminará de forma constante e, em casos graves, também acende a 

luz de advertência do motor e até mesmo da bateria. Se isso acontecer, ele 

vai ficar sem energia e o veículo entrará em "modo de emergência".  

Processo de regeneração  

A regeneração é a maneira em que o DPF limpa o bloqueio pela queima de 

fuligem a temperaturas mais elevada e permite que o desperdício, que já é 

inofensivo, seja removido através do sistema de escape. Existem dois tipos 

de processos de regeneração para veículos. 

Regeneração Passiva  

A Regeneração passiva é um processo de regeneração automatizado que 

ocorre quando a temperatura do gás de escape atinge valores elevados para 

um longo período de tempo, por exemplo, ao viajar por estradas. Este 

processo não requer a intervenção da unidade de controle do motor. O 

módulo de controle eletrônico (ECM) controla o estilo de condução e 

seleciona o tempo adequado para uso da regeneração. A Regeneração 

continua até que o ECM calcula que queimou toda a fuligem. Mas, algumas 

vezes, não se alcança o tempo necessário de viagem através de uma 

estrada para completar o sistema de regeneração DPF passiva, e a 

regeneração falha. Portanto, os fabricantes devem adaptar a tecnologia e 

projetar um processo de regeneração "ativa" controlado pelo ECM. 

Regeneração ativa  

Quando as partículas de diesel (fuligem) carregadas sobre o DPF atingem 

um limite pré-definido (normalmente cerca de 45%), a unidade de controle 

eletrônico (ECU) realiza pequenos ajustes menores no sistema de 

temporização da injeção de combustível, aumentando a temperatura dos 
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gases de escape e ajuda a iniciar o processo de regeneração do DPF. Esta 

é uma maneira inteligente para obter um acúmulo de temperatura tipo de 

autoestrada no interior do sistema DPF e comece uma regeneração 

completa para que a unidade volte a estar em forma.  

BMS  

O sistema de gerenciamento de bateria (BMS) é um sistema eletrônico crítico 

para um veículo, cuja função é controlar e gerenciar uma bateria recarregável. 

O objetivo da BMS é garantir a operação segura e confiável da bateria 

através do controle e avaliação dos estados da mesma, incluindo o estado 

do carregamento, a saúde e a vida útil, controle de carga e descarga da 

bateria, equilíbrio de células, etc. Como é um produto eletroquímico, uma 

bateria se comporta de forma diferente sobre diferentes condições 

ambientais e operacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Uso do manual 

Este manual contém instruções sobre como usar o dispositivo. 

Algumas das ilustrações neste manual podem conter módulos e 

equipamentos opcionais não inclusos no sistema. Contate o seu 
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representante de vendas para saber sobre a disponibilidade de outros 

módulos e ferramentas ou acessórios opcionais. 

Conversões 

Utilizam-se as seguintes conversões. 

Notas e mensagens importantes 

Notas 

Uma Nota fornece informações úteis, tais como explicações adicionais, dicas 

e comentários. 

Exemplo: 

NOTA 

Autel não será responsável por qualquer acidente ou danos causados como 

resultado da manutenção do sistema de freio de mão elétrico. 

Importante 

Importante indica uma situação que, se não for evitada, pode resultar em 

danos para o equipamento de teste ou o veículo. 

Exemplo: 

 

IMPORTANTE 

Mantenha o cabo afastado do calor, óleo, arestas cortantes e peças móveis. 

Substitua imediatamente os cabos danificados.  

Ilustrações 

As ilustrações utilizadas neste manual são amostras, a tela de teste real pode 

variar para cada um dos veículos a serem testados. Preste atenção aos 

títulos dos menus e as instruções na tela para selecionar a opção correta. 
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3  Uso do scanner 

Descrição da ferramenta 

 
Figura 3-1 Vistas do produto MD808/808 Pro  

1. TELA LCD – Indica os resultados dos testes. Tela color TFT (800 x 480 

dpi).  

2. BOTÃO DE FUNÇÃO - Corresponde aos "botões" na tela para executar 

os comandos. 

3. BOTÃO ESC - Cancela uma seleção (ou uma ação) de um menu ou 

volta para a tela anterior.  

4. BOTÃO DE NAVEGAÇÃO PARA CIMA - Move-se para cima através 

dos itens de menu e submenu em modo de menu. Quando há mais de 

uma tela de dados aberta, move-se para cima da tela atual para as telas 

anteriores para procurar dados adicionais. Quando o código de 

detecção de falhas (DTC) é pesquisado, o botão é utilizado para alterar 

o valor do caractere selecionado. 



 

11 

 

5. BOTÃO DE NAVEGAÇÃO PARA ESQUERDA - Quando definições 

DTC são procuradas, se a definição inclui mais de uma tela, ele se 

move ao caractere anterior e exibe informações adicionais nas telas 

anteriores; mostra a tela ou os quadros anteriores dos dados gravados. 

Ele também é usado para exibir os códigos de falha anteriores quando 

o DTC é exibido.  

6. BOTÃO DE NAVEGAÇÃO PARA DIREITA - Quando definições DTC 

são procuradas, se a definição inclui mais de uma tela, ele move ao 

caractere anterior e exibe informações adicionais nas telas seguintes; 

mostra a tela ou os quadros seguintes dos dados gravados. Ele também 

é usado para exibir os códigos de falha seguintes quando o DTC é 

exibido. 

7. BOTÃO DE NAVEGAÇÃO PARA BAIXO - Move-se para baixo através 

dos itens de menu e submenu em modo de menu. Quando há mais de 

uma tela de dados aberta, move-se para cima da tela atual para as telas 

anteriores para procurar dados adicionais. Quando o código de 

detecção de falhas (DTC) é pesquisado, o botão é utilizado para alterar 

o valor do caractere selecionado. 

8. BOTÃO OK - Confirma uma seleção (ou uma ação) em um menu.  

9. BOTÃO DE AJUDA - Subministra informação de ajuda para a função 

que se encontra na tela. 

10. CONECTOR - Conecta o scanner ao conector de link de dados (DLC) 

através do cabo principal. 

11. ENTRADA PARA CARTÃO MICRO SD - Contém o cartão micro SD do 

sistema. 

12. CONECTOR USB - Conecta o scanner a fonte de alimentação.  

Especificações técnicas 

Painel 3-1 Especificações técnicas 

Elemento Descrição 

Processador 
Processador ARM® Thumb® até 

400 MHz 

Memoria 32MB, 166 MHz 

Tela LCD de 4.0 polegadas com uma 
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Elemento Descrição 

resolução de 800x480 

Conectividade Mini USB: 2.0 

Cartão micro SD (16GB) 

Consumo de energia 1.7 W 

Temperatura de funcionamento De -10°C a 60°C  

(de 14°F a 140°F)  

Temperatura de armazenamento De -20°C a 70°C  

(de -4°F a 158°F) 

Umidade de funcionamento 5% - 95% sem condensação 

Carcaça Carcaça de plástico duro com selo 

de goma protetora 

Dimensões (Largura x Altura x 

Profundidade) 

202 mm x 92 mm x 35 mm  

(8.35” x 3.62” x 1.4”) 

Peso 313 g (0.69 lb). 

Acessórios incluídos 

1) Manual de instruções - Instruções sobre o funcionamento do scanner. 

2) Cabo principal - Subministra energia ao scanner e o comunica com o 

veículo. 

3) Cabo USB - Se utiliza para atualizar o scanner e para imprimir os dados 

obtidos. 

4) Cartão micro SD - Contém o software de funcionamento e as 

aplicações do scanner.  

5) Guia rápido - Instruções sobre operações básicas, registro do scanner, 

atualização do software, etc. 

6) Maleta - Estojo plástico para conservar o scanner quando não esteja em 

uso. 
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Teclado 

Não se deve utilizar solventes tais como o álcool para limpar o teclado ou a 

tela. Use um detergente suave não abrasivo e um pano de algodão macio. 

Não molhe o teclado, pois não é à prova d'água. 

Alimentação  

Antes de utilizar o scanner se deve conseguir uma fonte de alimentação. 

Existem dois métodos para alimentar o scanner. 

 Adaptador de corrente externo USB. 

 Conexão do cabo principal ao veículo. 

Em geral, durante os testes, o scanner se alimenta através do cabo de 

ligação principal ao veículo. Quando o scanner não está ligado a um veículo, 

ele pode ser alimentado através de um adaptador de energia externa USB. 

 Para alimentar o scanner através da conexão do cabo de ligação 

principal com o veículo: 

1) Conecte o cabo principal ao scanner. 

2) Encontre o DLC no veículo.  

 Alguns veículos têm uma cobertura de plástico sobre o DLC; você 

precisará removê-la antes de ligar o cabo principal. 

3) Introduza o cabo principal ao DLC do veículo. 

4) Espere que apareça a tela principal. 
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Figura 3-2 Exemplo de tela principal 

Configuração do sistema 

As funções de Configuração de sistema lhe permitem ajustar as 

configurações predeterminadas e ver informações sobre o scanner. 

1) Idioma: Seleciona o idioma desejado. 

2) Unidade de medida: Configura a unidade de medida em inglês ou em 

métrica. 

3) Configuração do bip: Ativa/desativa o bip. 

4) Teste de LCD: Verifica se a tela LCD funciona corretamente.  

5) Teste de teclado: Verifica se o teclado funciona corretamente.  

6) Sobre: Dá informação sobre o scanner. 

 As configurações da unidade se manterão até que se realizem novas 

modificações. 

Para ingressar ao menu de configuração     

Na tela principal, use as teclas de deslocamento esquerda / direita para 

selecionar Configuração; em seguida, pressione o botão OK. Siga as 

instruções para fazer ajustes e definições que facilitará o diagnóstico e irá 

torná-lo mais confortável.  
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Figura 3-3 Exemplo de tela de configuração 

  

 

Idioma  

 O idioma predeterminado é o inglês. 

1) A partir da tela de configuração do sistema, use as setas Cima / Baixo e 

Esquerda / Direita para selecionar Idioma; em seguida, pressione OK. 

2) Use setas para cima / baixo para selecionar o idioma desejado e 

pressione OK para salvar a seleção e retornar à tela anterior. 
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Figura 3-4 Exemplo de configuração de idioma 

Unidade de medida  

 A unidade de medição predeterminada é o sistema métrico. 

1) Na tela de configuração do sistema, use as teclas de seta esquerda / 

direita para selecionar Unidade ING / METRICO; em seguida, pressione 

OK.   

2) Na tela a unidade de medida, use as teclas de navegação esquerda / 

direita para selecionar a unidade de medida desejada.  
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Figura 3-5 Exemplo de configuração da unidade de medição 

3) Pressione OK para guardar sua seleção e volte ao menu anterior. Ou 

pressione ESC para sair sem guardar. 

Configuração do bip 

 A configuração predeterminada é bip ativado. 

1) Na tela de configuração do sistema, use as setas Cima / Baixo e 

Esquerda / Direita para selecionar Bip; em seguida, pressione OK. 

2) Desde o menu de configuração de bip, use as teclas direcionais 

Esquerda / Direita e selecione ON ou OFF para ligar / desligar o sinal 

sonoro.  
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Figura 3-6 Exemplo de configuração do bip  

Teste de teclado 

A função Teste de teclado verifica se o teclado está funcionando 

corretamente. 

1) Na tela de configuração do sistema, use as setas Cima / Baixo e 

Esquerda / Direita para selecionar Teste de teclado; em seguida, 

pressione OK. 

2) Pressione qualquer tecla para iniciar o teste. Quando você pressiona 

uma tecla, a borda em torno da tecla correspondente na tela deve ficar 

azul. Caso contrário, isso significa que a tecla não funciona corretamente.  

3) Pressione ESC duas vezes para voltar ao menu anterior. 

Teste de LCD 

A função de Teste de LCD verifica se o LCD funciona corretamente. 

1) Na tela de configuração do sistema, use as teclas de navegação Cima / 

Baixo e Esquerda / Direita para selecionar Teste de LCD; em seguida, 

pressione OK.  

2) Procure os pontos faltando no visor LCD vermelho, verde, azul, branco 

e preto.  

3) Depois de concluído, pressione ESC para sair.  
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Sobre 

A função Sobre permite visualizar informações importantes, como número 

de série e número da versão do software do scanner. 

1) Na tela de configuração do sistema, use as teclas de navegação Cima / 

Baixo e Esquerda / Direita para selecionar Sobre; em seguida, pressione 

OK. Aguarde a tela Sobre ser exibida.  

2) Tela exibe informações sobre o scanner. Pressione ESC para sair. 

 

Figura 3-7 Exemplo de Tela de Sobre – MD808 
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Figura 3-8 Exemplo de Tela de Sobre – MD808 Pro 

Cobertura do veículo 

Com base em todos os veículos compatíveis com OBD II, incluindo aqueles 

equipados com o protocolo universal - Controle de Área Network (CAN), 

scanners MaxiDiag MD808 / 808 Pro expandem o sistema de cobertura do 

veículo e proporcionam um maior poder diagnóstico aos técnicos do veículo. 

Com uma cobertura global ampliada, scanners oferecem aos técnicos uma 

melhoria significativa em modelos cobertos por produtos compatíveis. 

Para uma lista completa de toda a cobertura adicional, baixe uma cópia do 

lançamento oficial da versão do software MaxiDiag MD808 / 808 Pro de 

www.autel.com. 

Solução de problemas  

Erro de conexão do veículo 

Se o scanner não pode se comunicar com a ECU (Unidade de Controle 

Eletrônico) do veículo, ocorre um erro de comunicação. Siga as instruções 

abaixo para controlar: 

 Verifique se o motor de ignição esteja ligado. 
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 Verifique se o conector do scanner está conectado corretamente ao 

DLC do veículo. 

 Apague a ignição e aguarde 10 segundos. Volte a iniciar e continue com 

o teste. 

 Verifique se o módulo de controle não esteja com defeito. 

Erro de funcionamento 

Se o scanner congelar, é devido a uma exceção ou o ECU (Unidade de 

Controle Eletrônico) do veículo é muito lento para responder. Siga os passos 

abaixo para reiniciar o scanner: 

  Reinicie o scanner.  

 Apague a ignição e aguarde 10 segundos. Volte a arrancar e continue 

com o teste.  

O scanner não liga 

Se o scanner não liga ou não funciona adequadamente por algum motivo, 

siga as instruções abaixo: 

 Verifique se o conector do scanner está conectado corretamente ao 

DLC do veículo;; 

 Verifique se as pernas do DLC não estejam dobradas ou quebradas.  

 Se necessário, limpe as pernas do DLC. 

 Verifique a bateria do veículo para ter certeza se ainda está bem com 

pelo menos 8,0 volts. 



 

 

4  Scaneamento 

Os MaxiDiag® MD808 / MD808 Pro são poderosas ferramentas de 

diagnóstico e verificação de diagnóstico, e fornecem serviços básicos para 

todos os módulos disponíveis no veículo (MD808 para quatro sistemas: 

motor, transmissão, ABS e SRS; MD808 Pro para sistemas inteiros). 

Antes de utilizar a função de scanner, siga as instruções na tela para 

selecionar a partir do fabricante até o modelo do ano, para identificar o 

veículo a ser testado. 

Uma vez realizadas todas as seleções, um resumo das informações do 

veículo será exibido; Pressione Sim para continuar. 

Scaneamento 

O aplicativo de Escaneamento permite-lhe estabelecer uma ligação de 

dados com o sistema de controle eletrônico do veículo de teste através do 

cabo de conexão OBD para um diagnóstico básico. Você pode recuperar 

informações de diagnóstico do veículo, tais como códigos de falha, eventos 

e dados em tempo real para diversos sistemas de controle de veículo. 

Há três opções disponíveis para acessar a seção de scaneamento: 

1. Scaneamento automático - iniciar o escaneamento automático dos 

estados e DTC de todos os sistemas do veículo. 

2. Unidade de controle - mostra um menu de seleção de todas as 

unidades do veículo de teste. 

3. Informação do veículo - mostra as informações do veículo de teste. 

Scaneamento automático 

A função Scaneamento automático realiza uma revisão abrangente de todos 

os sistemas do ECU do veículo para localizar sistemas de falhas e recuperar 

os DTC. A continuação, um exemplo do funcionamento da interface da 

Escaneamento automático: 
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Figura 4-1 Exemplo de tela de Scaneamento automático 

1. Barra de progresso - indica o progresso do Scaneamento automático; 

100% significa que o mesmo está completo. 

2. Seção principal 

 Coluna 1 - mostra os números do sistema 

 Coluna 2 - mostra os sistemas scaneados 

 Coluna 3 - mostra as marcas diagnósticas que indicam as 

diferentes condições do resultado do teste: 

 -!-: Indica que o sistema de scaneamento pode não ser 

compatível com a função de leitura de código, ou há um erro 

de comunicação entre o testador eo sistema de controle. 

 -?-: Indica que foi detectado o sistema de controle do veículo, 

mas o dispositivo de teste não pode localiza-lo com precisão. 

 Falha | #: Indica que foram detectados os códigos de falhas; 

"#" Indica o número de falhas detectadas. 

 Aprovado | Sem falha: Indica que o sistema completou o 

processo de scaneamento e que nenhuma falha foi detectada. 

3. Teclas de função 

 Guardar - Pode salvar as informações do scaneamento 

automático como "registo do veículo" para evitar ter de seguir o 
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processo de seleção para o mesmo veículo em testes 

subsequentes.  

 Apagamento rápido - Ao selecionar esta opção, o scanner irá 

apagar todos os DTC exibidos, lerá os dados novamente e verificar 

o último estado do sistema. Códigos de falha continuarão a serem 

exibido se o sistema não for reparado. 

 Visualizar DTC - Esta opção permite que você leia as definições 

DTC no sistema realçado. Se mais de uma falha for detectada em 

um sistema, o scanner irá exibir uma lista de opções para visualizar 

diferentes tipos de DTC ou congelará os quadros. 

Escolha um sistema em especial e pressione OK; um menu de funções 

aparecerá. 

As opções do menu de funções variam ligeiramente de acordo aos diferentes 
veículos. O menu de funções pode incluir: 

1) Informação de ECU - Fornece informações detalhadas do ECU 

recuperado. Ao selecionar esta opção, uma tela de informação abrirá. 

2) Ler códigos - Exibe informações detalhadas dos registros de DTC 

recuperados do módulo de controle do veículo. 

3) Apagar códigos - Apaga os registos DTC e outros dados do módulo de 

controle electrónico (ECM). 

4) Dados em tempo real - Recupera e exibe os dados em tempo real e os 

parâmetros de ECU do veículo. 

NOTA 

Consulte Diagnostico OBD II na página 75 para obter detalhes sobre as 

funções de Informação do ECU, ler códigos, apagar códigos e Dados em 

tempo real. 

Para sair da opção Escaneamento automático, pressione a tecla ESC. O 

scanner irá exibir "Tem certeza de que deseja sair?" Para solicitar uma 

confirmação. Selecione Sim para sair ou não para cancelar o comando.  

Unidade de controle 

A função Unidade de controle irá emitir uma lista de todos os sistemas que 

poderiam estar disponíveis no veículo, para selecionar o teste a ser realizado. 

Selecione um sistema para exibir o menu de funções e inicie o teste. 
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Figura 4-2 Exemplo de Tela de unidade de controle 

NOTA 

Os sistemas que efetivamente eram exibidos na tela de menu do sistema 

podem ser diferentes daqueles da Figura 4-2 devido às várias configurações 

de veículos. 

Quando você selecionar um sistema específico, pressione OK para abrir o 

menu de funções como mostrado no scaneamento automático e continue. 

Informação do veículo 

Esta função recupera e exibe a informação específica da unidade de controle 

de teste, incluindo o tipo de unidade, os números da versão e outras 

especificações para a sua revisão.  
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5  Serviço 

O MaxiDiag® MD808 / MD808 Pro conta com funções de Reinicio de óleo, 

EPB, SAS, DPF e BMS para muitos veículos modernos atualmente no 

mercado. Selecione a função Serviço no menu principal para acessar as 

cinco funções especiais.  

 

Figura 5-1 Exemplo de tela de funções Serviço 

Reinicio de óleo 

O sistema de vida útil do óleo do motor calcula quando mudar o óleo do motor 

e o do filtro, com base na utilização do veículo. Uma mudança de óleo é 

necessária quando o visor o indica e de acordo com o programa de 

manutenção recomendada. Uma vez que foi realizada a mudança de óleo, 

reinicie o sistema para calcular quando a próxima mudança será necessária. 

Se você mudar o óleo antes de que as luzes indicadoras de serviço se 

acendam, também reinicie o sistema. 

 

IMPORTANTE 
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Redefina sempre a vida útil do óleo do motor depois do 100% a cada troca 

de óleo. 

NOTA 

Todos os trabalhos necessários devem ser realizados antes de reiniciar os 

indicadores de serviço. Se isso não acontecer, pode haver valores de 

manutenção incorretos e fazer com que o módulo de controle 

correspondente armazene os DTC. 

Manobra de reinicio  

Selecione o ícone de Reinicio de óleo na tela de Serviços (Figura 5-1) e 

espere que apareça a tela do fabricante do veículo. Selecione a marca 

correta.  

Existem duas maneiras de realizar o Serviço de Reinicio. 

Reinicio manual 

Quase todos os veículos asiáticos e muitos veículos americanos e europeus 

podem ser redefinidos manualmente por um técnico.  

NOTA 

Desta forma, o scanner não se comunicará com o veículo de teste.  

Para concluir este procedimento, siga estes passos (tomemos por exemplo 

um Ford):  

1) Selecione na tela de marcas de veículos a opção Ford e pressione OK.  

2) Selecione as opções corretas para o seu veículo passo a passo, de 

acordo com cada tela que aparece, para identificar as informações do 

veículo. 

3) Uma vez inserido as informações do veículo, o scanner irá exibir a 

mensagem de reinício manual; Pressione OK para continuar. 

4) Siga as instruções para reiniciar o serviço manualmente. 

5) Pressione ESC para sair. 

Reinicio automático 

Muitos veículos americanos e europeus podem ser reiniciados 

automaticamente pelo scanner.  
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NOTA 

Desta forma, o scanner irá se comunicar com o veículo de teste. Se houver 

um erro de conexão, consulte Solução de problemas na página 16 para mais 

detalhes.  

Para finalizar este procedimento, siga estes passos (tomemos como 

exemplo um Peugeot):  

1) Selecione na tela de marcas de veículos a opção Peugeot e pressione 

OK.  

2) Selecione as opções corretas para o seu veículo passo a passo, de 

acordo com cada tela que aparece, para identificar as informações do 

veículo. 

3) Uma vez inserido as informações do veículo, o scanner irá exibir a 

mensagem de reinício manual como se mostra a continuação: 

 

Figura 5-2 Exemplo de tela de reinicio automático 

Ler códigos 

Consulte Ler códigos na página 75 para mais detalhes. 

Borrar códigos 

Consulte Apagar códigos na página 76 para mais detalhes. 
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Mantimento 

Selecione a função Manutenção e pressione o botão OK. As informações na 

tela de manutenção do veículo padrão será exibida. Os itens que são 

relatados variam de acordo com diferentes veículos. 

 

Figura 5-3 Exemplo de tela de mantimento  

Pressione Config. para entrar na tela de edição desta tablet. 

 



 

30 

 

Figura 5-4 Exemplo de tela de edição de manutenção  

Para Período antes do serviço para manutenção (mês (es)) ou limite de 

manutenção, pressione Editar para abrir um teclado de software que facilite 

sua carga.  

Os três botões localizados na parte inferior da tela funcionam da seguinte 

maneira: 

[Finalizar]: Depois de introduzido o valor, use esta tecla para salvar o valor 

no scanner.  

[Editar]: Pressione esta tecla para editar o valor de cada campo.  

[Esc]: Pressione esta tecla para sair.  

Pressione Sim para guardar os dados e continuar. 

NOTA 

Os dados inseridos devem estar dentro de um intervalo razoável definido 

pelos valores predeterminados na ECU. Se os dados inseridos estiverem 

fora de alcance, o escâner irá emitir uma mensagem de aviso "Excesso de 

entradas" 

Há duas opções para o limite do primeiro serviço. Escolha o correto e 

pressione OK para salvar as alterações. 

 

Figura 5-5 Exemplo de tela de Limite do primer serviço 
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Depois que a instalação estiver concluída, clique em Concluir na parte 

inferior da tela para continuar. 

EPB 

Esta função freio de mão elétrico (EPB) tem uma infinidade de usos para a 

manutenção de sistemas de freios eletrônicos com segurança e eficácia.  

Segurança do EPB 

Pode ser perigoso para realizar a manutenção do sistema de freio de mão 

elétrico (EPB); portanto, antes de iniciar o serviço de manutenção, considere 

estas regras. 

 Certifique-se de que você está totalmente familiarizado com o sistema 

de freios e seu funcionamento antes de começar qualquer trabalho. 

 Pode ser necessário desativar o sistema de controle do EPB antes da 

realização de algum trabalho de manutenção / diagnóstico no sistema 

de freio. Isso pode ser feito a partir do menu do scanner. 

 Execute as tarefas de manutenção apenas quando o veículo está parado 

e ao nível do solo. 

 Certifique-se que o sistema de controle do EPB é reativado depois de 

completar a manutenção. 

NOTA 

Autel não será responsável por qualquer acidente ou danos causados como 

resultado da manutenção do freio de mão elétrico.  

Funciones do EPB 

Tomemos como exemplo um BMW 

1. Selecione o ícone de EPB na tela de Serviço (figura 5-1), selecione na 

tela de marcas de veículos a opção BMW e selecione o modelo correto 

para acessar ao menu de Freio de mão. 
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Figura 5-6 Exemplo de tela de Serviço de EPB 

2. Uma tela exibirá como acima, estas três funções que permitem calibrar 

o freio de mão após a substituição. 

 

Modo oficina 

Este recurso oferece operações de calibração que devem ser realizadas 

depois de fazer algumas alterações no o sistema EPB.  
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Figura 5-7 Exemplo de tela de modo oficina 

Siga as instruções na tela para levar adiante a operação; uma vez que a 

calibração é concluída com êxito, a mensagem "função de serviço concluída" 

aparecerá na tela. Pressione OK para sair. 

Ignição (Iniciar) 

Selecione Ignição (Iniciar) e siga as instruções na tela para executar uma 

série de operações para fazer funcionar a pastilha de freio após a sua 

substituição. 
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Figura 5-8 Exemplo de tela de ignição (Iniciar)  

Uma vez concluída com êxito a operação, a mensagem "função de serviço 

concluída" aparecerá. Pressione OK para sair. 

Freio de mão: Procedimento de acomodamento 

Se os discos das pastilhas de freio são substituídos, deve ser sempre 

realizado esta função para melhorar os valores de atrito. 
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Figura 5-9 Exemplo de procedimento de acomodamento 

Siga as instruções na tela para executar esta função; uma vez concluída com 

êxito a operação, a mensagem "função de serviço concluída" aparecerá. 

Pressione OK para sair. 

SAS 

A calibração do sensor angulo de direção armazena permanentemente a 

posição atual do volante como posição reta no sensor de ângulo da direção 

EEPROM. Por conseguinte, as rodas dianteiras e o volante devem ser 

colocados exatamente numa posição direta antes da calibração. Além disso, 

desde o painel de instrumentos também pode se ler o número de 

identificação do veículo (número de chassis), que é armazenado 

permanentemente no sensor de ângulo da direção EEPROM. Quando 

concluída com êxito a calibração, a falha memória do sensor de ângulo de 

direção é automaticamente excluída. 

A calibração deve ser sempre realizada após as seguintes operações: 

 Substituição do volante  

 Substituição do sensor de angulo da direção 

 Todo mantimento que envolva a abertura do eixo do conector desde o 

sensor de ângulo da direção até a coluna. 

 Toda a manutenção ou trabalho de reparação na transmissão da direção, 

no mecanismo de direção, ou em outro mecanismo relacionado. 

 Alinhamento das rodas ou o ajuste da distância entre rodas. 

 Reparações de acidentes onde se tenham causado danos ao sensor de 

ângulo de condução, no conjunto, ou em qualquer lugar no sistema de 

direção. 

NOTA 

1. AUTEL não será responsável por qualquer acidente ou dano causado 
como resultado do serviço de manutenção do sistema SAS. Quando 
interpretar os DTC recuperados do veículo, siga sempre as 
recomendações de reparação do fabricante. 

2. Antes de iniciar o procedimento, verifique se o veículo conta com 
códigos ESC. Busque o botão na Board. 

Tomemos como exemplo um Toyota.  
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1) O veículo deve permanecer parado durante todo o processo. Certifique-

se de realizar o procedimento em uma superfície plana com uma 

inclinação inferior a 1%.  

2) Se o veículo estiver equipado com transmissão automática (T / A), 

certifique se a marcha esteja na posição "P" (Park / Parar) e tenha ativo 

o freio de mão. Se o veículo estiver equipado com transmissão manual 

(T / M), certifique-se de ter ativado o freio de mão.  

3) Desligue a ignição.  

4) Localize o conector de ligação de dados (DLC) de 16 pinos do veículo.  

5) Conecte o cabo do scanner DLC do veículo.  

6) Coloque o veículo em contato, mas não ligue o motor.  

7) Ligue o scanner e aguarde até que a tela principal apareça.  

8) Use as setas Cima / Baixo e Esquerda / Direita para selecionar Serviço 

na tela principal (Figura 3-2) e logo selecione SAS dentro do menu de 

Serviço.  

9) Espere que apareça uma série de telas de identificação para identificar 

o veículo. Em cada tela que aparece, use as setas Cima / Baixo para 

selecionar a opção correta, e então pressione o botão OK. Repita esse 

comportamento até ter identificado o veículo completamente.  

10) Use setas para Cima / Baixo para selecionar VGRS no menu. A tela que 

se mostra a continuação.  

 



 

37 

 

Figura 5-10 Exemplo menu Função SAS 

Ler códigos 

Consulte ler códigos na página 75 para mais detalhes. 

Apagar códigos 

Consulte Excluir de códigos na página 76 para mais detalhes. 

Dados da imagem congelada 

Consulte Imagem congelada na página 78 para mais detalhes. 

Dados em tempo real 

Consulte Dados em tempo real na página 77 para mais detalhes. 

Utilitário 

Este recurso permite ao usuário calibrar o sensor de ângulo da direção, 

excluir registros e limpar o contador. As opções de função variam de acordo 

com veículos de teste.  

1) Desde o menu de Função (Figura 5-10), use as teclas de navegação 

Cima / Baixo para selecionar Utilitário; em seguida, pressione o botão 

OK. O scanner exibe o menu de funções, como mostrado a continuação. 

 

Figura 5-11 Exemplo de tela de utilitário  
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Ajuste do angulo da direção 

1) No menu de Função utilitário, selecione Ajustar o ângulo de direção e 

pressione o botão OK.  

2) O scanner irá exibir uma série de instruções. Siga o passo a passo as 

instruções na tela até terminar completamente a operação. Se a 

operação for bem-sucedida, o scanner emitirá uma mensagem de 

confirmação. Caso contrário, ele irá emitir uma mensagem para lembrar 

o usuário de um problema. Ao sair do programa de diagnóstico, repare 

o problema imediatamente.  

 

Figura 5-12 Exemplo de tela de ajuste do angulo da direção completado  

Apagar registros 

1) No menu de Função utilitário, selecione Excluir registros e pressione o 

botão OK.  

2) O scanner mostrará uma lista de registros. 
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Figura 5-13 Exemplo de tela de registros 

3) Selecione Limpar histórico para continuar operação ou ESC para sair. 

Quando a ordem ser enviada, o scanner exibirá a mensagem mostrada 

a continuação.  

 

Figura 5-14 Exemplo de tela de Apagar registros completada 

Apagar contador 
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1) Desde o menu de Função utilitário, selecione Excluir contador e 

pressione o botão OK.  

2) O scanner irá exibir uma mensagem de pré-requisitos, como mostrado 

a continuação. Selecione Sim para continuar ou Não para sair.  

 

Figura 5-15 Exemplo de tela de apagar contador 

3) Quando a ordem é enviada, o scanner exibe a mensagem mostrada a 

continuação.  
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Figura 5-16 Exemplo de tela de apagar contador completado 

DPF 

A função DPF permite executar inúmeras funções do sistema de filtro de 

partículas diesel sem levar o seu carro para a concessionaria. O scanner 

administra a regeneração do DPF, ensina como substituir componentes do 

DPF eo que fazer depois de substituir a unidade de controle do motor. 

O módulo de controlo eletrônico (ECM) controla o estilo de condução e 

seleciona o tempo adequado para uso da regeneração. Os carros que são 

conduzidos muitas vezes em uma marcha lenta e com pouca carga tentarão 

regenerar-se antes que aqueles que são movidos com uma carga pesada e 

a alta velocidade. Para ocorrer a regeneração, a obtenção de uma alta 

temperatura de escape por um longo período de tempo é necessária. 

Em caso que o carro seja conduzido de uma forma que não permita a 

regeneração, por exemplo, em viagens curtas frequentes, terminará 

registrando um código de falha e ligará luz do DPF ea do indicador de "Check 

Engine" (Checar motor). Usando a ferramenta de diagnóstico, você pode 

solicitar um serviço de regeneração na oficina. 

Antes de realizar uma regeneração forçada do DPF com o scanner, verifique 

os seguintes itens: 

 Não está aceso a luz de combustível.  

 Não há falhas significativas de DPF armazenadas no sistema.  

 O óleo para o motor do veículo tem a especificação correta. 

 O óleo para diesel não está contaminado.  

IMPORTANTE 

Antes de diagnosticar problemas de um veículo e tentar fazer uma 

regeneração de emergência, é importante para obter um registro de 

diagnóstico completo e ler os blocos de valores medidos correspondentes. 

NOTA  

1. O DPF não regenerará se a administração de luz do motor está acesa, 
ou se há uma válvula EGR defeituosa. 

2. O ECU deve ser readaptado quando o DPF é substituído e quando o 

aditivo para combustível Eolys é recarregado. 
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3. Se precisar conduzir o veículo para realizar o serviço de manutenção do 

DPF, você deve SEMPRE estar acompanhado por outra pessoa para 

obter ajuda. Uma pessoa dirigindo o veículo e o outro observa a tela do 

scanner. É perigoso tratar de conduzir e observar o scanner ao mesmo 

tempo, esse ato poderia causar sérios acidentes de trânsito. 

Tomemos como exemplo um BMW. Siga os passos abaixo para realizar os 

testes. 

Selecione o ícone de DPF na tela de Serviço (Figura 5-1), selecione BMW 

da tela com as marcas dos veículos e selecione o modelo correto para entrar 

no menu de Função. 

 

Figura 5-17 Exemplo de tela de função do DPF 

Diagnóstico do DPF 

Selecione Unidades de controle na tela de função do DPF (Figura 5-17) para 

entrar no menu de função. 
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Figura 5-18 Exemplo de menu diagnóstico de DPF 

Identificação A 

Este recurso permite que você recupere informações da unidade de controle 

relacionada com o DPF. 

 

Figura 5-19 Exemplo de tela de Identificação A 

Pressione Salvar para salvar as informações para sua revisão posterior ou 

pressione ESC para retornar ao menu anterior. 
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Ler códigos 

Consulte Ler códigos na página 75 para mais detalhes. 

Borrar códigos 

Consulte Apagar códigos na página 75 para mais detalhes. 

Dados em tempo real 

Consulte Dados em tempo real na página 75 para mais detalhes. 

Funções de serviço do DPF 

Selecione Funções de serviço no menu (Figura 5-18). A tela será 

apresentada a continuação. 

 

Figura 5-20 Exemplo de funções de serviço do DPF  

Começar quantidade de inspeção básica 

Este recurso permite começar a sincronização de emissão de combustível. 

(1) Selecione Começar quantidade de inspeção básica no menu de funções 

de serviço (Figura 5-20) e pressione OK. 

(2) O leitor se comunica com o veículo e lê a memória dos códigos de falha. 

Siga as instruções na tela para concluir o procedimento.  
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(3) O scanner irá exibir uma mensagem com a lista de funções, como 

mostrado a continuação. Pressione a tecla com o número 

correspondente para realizar a função pretendida. 

 

Figura 5-21 Exemplo de funções de começar quantidade de inspeção básica  

(1). Digite o novo valor de ajuste 

Desde o menu de começar quantidade de inspeção básica (Figura 5-21), 

selecione [1] e pressione OK. Na tela é mostrada a continuação. 
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Figura 5-22 Exemplo de tela digitar novo valor 

Os três botões localizados na parte inferior da tela funcionam da seguinte 

maneira: 

[Finalizar]: Depois de introduzir o valor, use esta tecla para salvar o valor no 

scanner.  

[Mostrar]: Pressione esta tecla para exibir um teclado de software que facilita 

a entrada.  

[Esc]: Pressione esta tecla para sair. 

 

 

Os três botões localizados na parte inferior da tela funcionam da seguinte 

maneira: 

[Finalizar]: Selecione esta tecla para confirmar a entrada quando tenha 

finalizado. 

[Pre.]: Utilize esta tecla para mover um espaço para a esquerda. 

[Voltar]: Utilize esta tecla para apagar o dígito ou o caractere anterior ao 

digitar. 

Pressione Sim para salvar os dados e continuar. 

NOTA 
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Os dados inseridos devem estar dentro de um intervalo razoável. Se os 

dados inseridos estiverem fora de alcance, o scanner irá emitir uma 

mensagem de aviso "Excesso de entradas". 

. 

[2] Reiniciar o ajuste a 0 

Uma vez pressionado o [2], o scanner reiniciará automaticamente ao valor 

de zero. 

[3]/[4]. Armazenar dados e sair 

Uma vez completo o ajuste de taxa de emissão de combustível, selecione [3] 

e OK para armazenar o novo valor nas unidades de controle; ou selecione 

[4] e OK para manter o valor anterior. 

 

Taxa de injeção 

Esta função se utiliza para ajustar o volume de injeção. 

(1) Selecione Taxa de injeção no menu de funções de Serviço (Figura 5-20) 

e pressione OK. 

(2) O leitor se comunica com o veículo e lê a memória dos códigos de falha. 

Siga as instruções na tela para concluir o procedimento.  

(3) Em seguida, o scanner vai mostrar o seguinte. Pressione a tecla com o 

número correspondente para executar da função desejada. 
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Figura 5-23 Exemplo de tela de taxa de injeção 

 

(1). Introduza o novo valor de ajuste 

Desde o menu da taxa de injeção (Figura 5-21), selecione [1] e pressione 

OK. A tela mostra a continuação. 

 

Figura 5-24 Exemplo de tela digitar novo valor 
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Consulte Começar quantidade de inspeção básica na página 40 para obter 

detalhes sobre como digitar um novo valor com o teclado do software. 

NOTA 

Os dados inseridos devem estar dentro de um intervalo razoável. Se os 

dados inseridos estiverem fora de alcance, o scanner irá emitir uma 

mensagem de aviso "A faixa de ajuste permitido foi excedida". 

[2]. Reiniciar o ajuste ao 100% 

Uma vez pressionado o [2], o scanner irá reiniciar o valor automaticamente 

ao 100%. 

[3]/[4]. Armazenar dados e sair 

Uma vez que o ajuste do volume da injeção esteja completado, selecione [3] 

e OK para armazenar o novo valor nas unidades de controle; ou selecione 

[4] e OK para manter o valor anterior. 

 

Ajuste da Taxa do injetor 

Esta função é usada para ajustar a taxa do injetor nos cilindros individuais. 

(1) Selecione Ajuste da taxa do injetor no menu de funções de Serviço 

(Figura 5-20) e pressione OK. 

(2) O scanner se comunica com o veículo e lê a memória dos códigos de 

falha. Siga as instruções na tela para concluir o procedimento.  

(3) A continuação, o scanner vai mostrar o seguinte. Pressione a tecla 

numérica correspondente para digitar o novo valor de cada cilindro. 
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Figura 5-25 Exemplo de tela de ajuste da taxa do injetor 

Os botões de opção localizados na parte inferior da tela funcionam da 

seguinte maneira. 

[Editar 1] Editar o código do injetor do cilindro 1  

[Editar 2] Editar o código do injetor do cilindro 2 

[Editar 3] Editar o código do injetor do cilindro 3 

[Editar 4] Editar o código do injetor do cilindro 4 

[Atrás] Voltar ao menu anterior 

[Restaurar] Manter o valor anterior 

 

 

A. Digite o novo valor para o cilindro 

Desde o menu de ajuste da taxa de injeção (Figura 5-21), selecione uma 

opção e pressione OK. A tela é mostrada a continuação. Digite um novo valor 

para um injetor do cilindro. 
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Figura 5-26 Exemplo de digitar novo valor para cilindro 

Consulte Começar quantidade de inspeção básica na página 40 para obter 

detalhes sobre como introduzir um novo valor com o software do teclado. 

B. Restaurar o valor anterior 

Selecione [Restaurar] e OK para conservar o valor anterior. 

Selecione [Atrás] e OK para voltar ao menu anterior. 

Regeneração do filtro de partículas 

Esta Função é utilizada para executar a regeneração do filtro de partículas. 

(1) Selecione Regeneração do filtro de partículas no menu de funções de 

serviço (Figura 5-20) e pressione OK. 

(2) O scanner se comunica com o veículo e lê memória dos códigos de falha. 

Siga as instruções na tela para verificar os pré-requisitos para a 

regeneração do filtro de partículas, como o combustível, o tempo e o 

estilo de condução.  

(3) Se todos os pré-requisitos forem cumpridos, o scanner irá pedir a 

confirmação para continuar, como mostrado a continuação. Selecione 

Solicitar para iniciar a regeneração ou Terminar para concluir a função 

de serviço e sair.  
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Figura 5-27 Exemplo de tela de confirmação de regeneração 

(4) Uma série de telas de instruções serão exibidos para que os usuários 

executem a regeneração do filtro de partículas passo a passo. Siga as 

instruções na tela e pressione o botão OK até que o scanner leia o 

estado da regeneração, como mostrado a continuação.  

 

Figura 5-28 Exemplo de tela do estado da regeneração 

(5) Uma vez completa a regeneração do filtro de partículas, o scanner irá 

pedir a confirmação para sair da tela. Selecione Repetir para verificar 

novamente o estado ou Terminar para concluir a função de serviço e 

sair.  
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Figura 5-29 Exemplo de tela repetir 

NOTA 

No caso de um filtro de partículas excessivamente carregado com fuligem, 

pode acontecer que o pedido de regeneração fique bloqueado após um curto 

período de tempo ou que não seja liberado. Neste caso, é necessário 

regenerar o filtro de partículas em uma estrada ou viagem por rota de 

aproximadamente 30 minutos, a uma velocidade que seja o mais constante 

possível. Em seguida, você deve executar a função de serviço "regeneração 

do filtro de partículas". 

Durante a etapa de regeneração, e com o motor ligado, pode acontecer que 

a tela de "Regeneração Ativa" salte para "Regeneração não ativa". Este 

comportamento é visto exclusivamente com o veículo imóvel com o motor.  

Teste do filtro de partículas 

É aconselhável efetuar uma série de testes do filtro de partículas, como 

resultado da constante regeneração do DPF, como controlar o nível de óleo 

e o intervalo de troca do óleo para evitar a contaminação do diesel, chapas 

de turbulência, sensores de contrapressão e resíduos de fuligem no filtro de 

partículas. 

(1) Selecione Teste do filtro de partículas e pressione o botão OK no menu 

de funções de serviço (Figura 5-20).  
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(2) O leitor se comunica com o veículo e lê a memória dos códigos de falha. 

Se há códigos de falhas significativas armazenado no DDE, a tela 

aparece como mostrado a continuação. Selecione Cancelar para sair 

desta função.  

 

Figura 5-30 Exemplo de tela sem códigos 

(3) Se houver códigos relacionadas com o DPF armazenados no DDE, a 

tela aparecerá como mostrado a continuação. Selecione OK para 

continuar ou Cancelar para sair desta função. 
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Figura 5-31 Exemplo de tela de códigos 

(4) O escâner mostra uma lista de testes do filtro de partículas, tal como 

indicado a continuação. Selecione a tecla numérica correspondente 

para realizar o teste desejado. 

 

Figura 5-32 Exemplo de testes do filtro de partículas  

 

[1] Inspeção visual do óleo do motor 

a) Selecione as teclas [1] e OK do menu de teste do filtro de partículas 

(Figura 5-32). 
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Figura 5-33 Exemplo de Inspeção visual do óleo do motor  

b) Se a simples vista não encontrar nada de errado com o óleo do motor, 

selecione Não. O scanner mostra o que se indica a continuação. 

Pressione OK para voltar ao menu anterior. 

 

Figura 5-34 Exemplo de tela sem códigos 

c) Ou selecione Sim, se verificar que o nível de óleo do motor ou o 
intervalo de troca de óleo tem alguns problemas. O scanner mostra o 
que se indica a seguir. Pressione OK para voltar ao menu anterior.  
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Figura 5-35 Exemplo de resultados da inspeção visual  

d) Ou selecione Seleção de teste para voltar ao menu anterior. 

[2] A inspeção visual do filtro de partículas 

a) Selecione a [2] e OK do menu de teste do filtro de partículas (Figura 5-

32). 

 

Figura 5-36 Exemplo de confirmação 

b) Selecione Sim se a simples vista não encontrar fuligem dentro da 
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cauda do cano de escape. Pressione OK para voltar ao menu anterior.  

c) Ou selecione Não se a simples vista for encontrado fuligem dentro da 

cauda do cano de escape. O scanner mostra o que se indica a 

continuação. Siga as instruções na tela para realizar inspeções visuais 

do filtro de partículas. Em seguida, selecione as opções corretas de 

acordo com os resultados dos testes.  

 

Figura 5-37 Exemplo de tela de teste 

d) Ou selecione Seleção de teste para voltar ao menu anterior. 

[3] Função de controle das chapas de turbulência 

a) Selecione os botões [3] e OK do menu de teste do filtro de partículas 

(Figura 5-32). 
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Figura 5-38 Exemplo da tela de controle de informação das chapas de turbulência.  

b) Selecione OK para ativar as chapas de turbulência; a seguinte tela será 

exibida. Pressione o botão OK para concluir a ativação e sair. 

c) Ou selecione Cancelar para voltar ao menu anterior.  

[4] Teste de pressão traseira de escape  

a) Selecione os botões [4] e OK do menu de teste do filtro de partículas 

(Figura 5-32). 

 

Figura 5-39 Exemplo de atenção teste de contrapressão de escape  
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b) Pressione OK para continuar e / ou selecione Cancelar para voltar ao 

menu anterior. 

 

Figura 5-40 Exemplo passo seguinte 

c) Controle a contrapressão de escape com o motor em marcha lenta. O 

scanner lê o valor real da contrapressão e compara-o ao limite máximo. 

Selecione OK para continuar o teste ou Cancelar para voltar ao menu 

anterior. 

 

Figura 5-41 Exemplo de contrapressão de escape em marcha lenta  
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 Se o motor não estiver em marcha lenta, o scanner emitirá uma 

mensagem de aviso. Selecione OK para repetir o teste ou Cancelar 

para sair.  

d) Verifique a contrapressão de escape com o motor a 2000 rpm. O 

scanner lê o valor real do contador e compara-o com o limite máximo. 

Selecione OK para continuar o teste ou Cancelar para voltar ao menu 

anterior.  

 

Figura 5-42 Exemplo de contrapressão de escape à 2000 RPM 

 Se o motor não estiver funcionando a 2000 rpm, o scanner emitirá 

uma mensagem de aviso. Selecione OK para repetir o teste ou 

Cancelar para sair.  

e) Verifique contrapressão de escape com o motor em marcha lenta. O 

scanner lê o valor real de contrapressão e compara-o com o limite 

máximo. Selecione OK para concluir o teste ou Cancelar para voltar ao 

menu anterior.  

 Se o motor não está em marcha lenta, o scanner emitirá uma 

mensagem de aviso. Selecione OK para repetir o teste.  

f) O scanner irá emitir um resumo para confirmação. 
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Figura 5-43 Exemplo de resumo 

g) Selecione Sim se os valores reais excederem os limites. O scanner irá 

exibir uma mensagem de instrução, como mostrado a seguir. Pressione 

OK para voltar ao menu anterior.  

 

Figura 5-44 Exemplo de mensagem de instrução 

h) Ou selecione Não se valores reais estão dentro dos limites; o scanner 

irá retornar ao menu anterior. 
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Figura 5-45 Exemplo de tela sem falhas 

i) Ou selecione Seleção de teste para voltar ao menu anterior. 

[5] Controle do valor real / objetivo - Sensor de massa de ar  

a) Selecione os botões [5] OK no menu de teste do filtro de partículas 

(Figura 5-32). 

 

Figura 5-46 Exemplo de tela de teste 

b) Pressione OK para voltar a tela anterior. 
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BMS 

O BMS (sistema de administração da bateria) permite que ao scanner avaliar 

o estado de carga da bateria, controlar a corrente de circuito fechado, gravar 

a substituição da bateria, ativar que o estado de repouso do veículo e 

carregar a bateria através do conector para diagnóstico. 

O veículo pode usar uma bateria de ácido-chumbo selado ou uma bateria 

AGM (selada de eletrólito absorvido). A bateria de ácido-chumbo selado 

contém ácido sulfúrico líquido e pode haver vazamento ao girar. A bateria 

AGM (conhecida como bateria VRLA, de ácido-chumbo com válvula 

reguladora) também contém ácido sulfúrico, mas o mesmo está contido na 

fibra de vidro entre as placas do terminal. 

Recomendamos o uso de uma bateria de reserva com as mesmas 

especificações técnicas, tais como a capacidade e o tipo da bateria do 

veículo. Se a bateria original é substituída com um tipo diferente de bateria 

(por exemplo, se uma bateria de ácido-chumbo é substituída por uma bateria 

AGM) ou uma bateria com uma capacidade diferente (MAH), ao veículo 

poderia ser necessário reprogramar o tipo da bateria nova, além de ter que 

reinicia-lo. Consulte o manual do veículo para obter informações específicas. 

Bateria 

A função Bateria permite que o scanner avalie o estado da carga da bateria 

e grave a sua substituição. 

Tomemos como exemplo um BMW: 

1) Selecione o ícone de BMW na tela de Serviço, Selecione na tela de 

marcas de veículos a opção BMW e selecione o modelo correto para 

acessar ao menu de Fonte de alimentação (Bateria). 
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Figura 5-47 Exemplo de funções do BMS  

2) Selecione a opção Bateria da tela anterior; A tela seguinte irá 

mostrar isto: 

 

Figura 5-48 Exemplo de funções da bateria 

Avaliar o estado da carga da bateria 
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Esta função é utilizada para ler os dados medidos do sistema de 

administração de energia, determina o estado de carga da bateria e mostra 

o histograma com o estado de carga do mesmo. 

Selecione Avaliar o estado de carga da bateria no menu Bateria (Figura 5-

48). A tela se mostra a continuação: 

 

Figura 5-49 Exemplo de notas para avaliar o estado da carga da bateria  

 Para visualizar o estado de carga da bateria nos últimos 5 dias: 

1) Pressione OK para abrir a próxima tela; Selecione [1] para exibir o 

estado da carga nos últimos 5 dias. Ou pressione OK para sair. 
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Figura 5-50 Exemplo de funções para avaliar o estado de carga da bateria 

  

2) Leia atentamente as informações na tela e pressione OK para continuar. 

 

Figura 5-51 Exemplo de notas do estado de carga da bateria  

3) Verifique o estado de carga estabelecido da bateria e pressione OK para 

terminar a função de serviço. 
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Figura 5-52 Exemplo do estado de carga da bateria dos últimos 5 dias 

 Para visualizar o histograma com o estado de carga da bateria: 

1) Pressione [2] para visualizar o histograma com o estado de carga da 

bateria. 

2) Leia atentamente a notificação na tela e pressione OK para continuar.  

3) Verifique o histograma do estado de carga da bateria e pressione OK 

para terminar a função de serviço. 
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Figura 5-53 Exemplo de histograma do estado de carga 

Registrar substituição da bateria 

Esta opção permite apresentar a quilometragem da última substituição da 

bateria, gravar uma nova substituição da bateria e informar o sistema de 

administração de energia que foi instalada uma nova bateria no veículo. 

Se a mudança da bateria não for gravada, o sistema de administração de 

energia não funcionará corretamente e poderia não fornecer para a bateria 

suficiente potência de carga para operar o motor e limitar as funções dos 

consumidores elétricos individuais. 

 Para visualizar o histórico da bateria: 

1) Selecione Registrar a substituição da bateria no menu Bateria (Figura 5-

48). 

2) Siga as instruções na tela e pressione [1] para exibir o histórico da 

bateria. 

 

Figura 5-54 Exemplo de tela de registrar a substituição da bateria  

3) Leia atentamente as informações na tela e pressione OK para continuar. 
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Figura 5-55 Exemplo de notas do histórico da bateria  

4) Verifique na tela a capacidade da bateria e as informações sobre sua 

substituição. 

 

Figura 5-56 Exemplo de tela da capacidade da bateria  

5) Pressione [1] para voltar a tela de seleção ou [2] para completar a função 

de serviço. 

 Para registrar a substituição da bateria: 
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1) A partir da Figura 5-54, pressione [2] para continuar. 

 

Figura 5-57 Exemplo de registro de substituição de baterias  

2) Pressione as teclas de função correspondentes e siga as instruções na 

tela para desempenhar as funções de registro desejadas. 

Circuito fechado de corrente 

O circuito fechado de corrente deve ser medido sempre que exista a suspeita 

de um aumento no consumo. A bateria se descarregará a uma taxa 

relativamente rápida, incluso as taxas de consumo estarão ligeiramente 

acima do normal. 

Avaliar a monitorização do circuito fechado de corrente  

1) Use as setas Cima / Baixo para selecionar a opção de Circuito fechado 

de corrente do menu Fonte de alimentação (bateria) (Figura 5-47); em 

seguida, pressione o botão OK. 

2) Selecione o botão Avaliar o monitoramento do circuito fechado para 

exibir os valores dos últimos 24 circuitos fechados de corrente. 
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Figura 5-58 Exemplo de tela de avaliar a monitorização do circuito fechado de 

corrente 

3) Use as setas Cima / Baixo para ler a informação completa e pressione 

OK para terminar esta função de serviço. 

 

Figura 5-59 Exemplo de tela de informação do circuito fechado de corrente.  
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Ativar o estado de repouso 

Comando de apagar 

Esta função pode ser usada para colocar as unidades de controle eletrônico 

em modo ocioso durante um curto período. 

1) Selecione a opção Ativar o estado ocioso do menu Fonte de alimentação 

(bateria) (Figura 5-47). 

2) Selecione o Comando de apagar na tela seguinte para desligar as 

unidades de controle eletrônico ou selecione ESC para sair sem fazer 

alterações. 

 

Figura 5-60 Exemplo de tela do comando de apagar  

3) Uma janela para a tela de confirmação aparecerá; Pressione Sim para 

enviar o comando de desligamento ou Não para sair desta função. 
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Figura 5-61 Exemplo de tela de confirmação do comando de apagar  

4) Depois de enviar a ordem, siga as instruções na tela e pressione OK 

para continuar. 

 

Figura 5-62 Exemplo de tela de ordem enviada 

5) Pressione OK para terminar a função de serviço. 
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Figura 5-63 Exemplo de tela de ordem completa 

Carregamento da bateria por meio do conector de 
diagnóstico 

Esta característica pode eliminar o modo de transporte da unidade de 

controle e permite que a bateria seja carregada pela porta OBDII. 

1) Use as setas Cima / Baixo para selecionar a opção Carregar a bateria 

através do Conector de diagnóstico do menu Fonte de alimentação 

(bateria) (Figura 5-47); em seguida, pressione o botão OK. 

2) Leia atentamente as instruções na tela e pressione OK para continuar. 

3) Pressione [1] e a tecla OK para eliminar o modo de transporte da 

unidade de controle. 
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Figura 5-64 Exemplo de funções de carga da bateria  

4) Após a eliminação do meio de transporte, o visor mostrará a mensagem 

"Ativação bem-sucedida"; pressione o botão OK para completar a 

função de serviço. 

Bateria auxiliar  

Esta função é usada para exibir o histórico das baterias auxiliares 24V EPS 

e para o registro de substituição de baterias auxiliares. 

1. Use as setas Cima / Baixo para selecionar a opção Bateria auxiliar (24V 

EPS): Registrar substituição bateria do menu Fonte de Alimentação 

(bateria) (Figura 5-47) e pressione OK. 

2. Leia as instruções na tela usando as teclas direcionais Cima / Baixo. 

 Para visualizar o histórico da bateria: 

1) Pressione [1] para exibir o histórico da última substituição da bateria 

auxiliar'. 
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Figura 5-65 Exemplo de funções da bateria auxiliar  

2) A informação histórica da bateria auxiliar será exibida na tela. Pressione 

o botão OK para terminar a função de serviço. 

 

Figura 5-66 Exemplo histórico da última substituição de bateria  

 Para registrar a substituição da bateria: 

1) Pressione [2] para registrar a substituição da bateria auxiliar (Figura 5-

65). 
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2) Leia atentamente a tela de informações de ajuda e pressione OK para 

continuar.  

3) Pressione [Sim] se a bateria recém-instalada é um componente original 

de BMW: 

 

Figura 5-67 Exemplo de tela de confirmação da substituição da bateria  

4) Pressione [Sim] se houver um código de Matriz de dados na etiqueta da 

nova bateria instalada. 
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Figura 5-68 Exemplo de tela de confirmação do código de Matriz de dados 

5) Introduza o código de matriz de dados, tal como descrito, e aguarde. 

 

Figura 5-69 Exemplo de tela de introduzir o código de Matriz de dados 

Consulte Começar quantidade de inspeção básica na página 40 para obter 

detalhes sobre como digitar um novo valor com o teclado do software. 

Se os dados inseridos estiverem fora de alcance, o scanner irá emitir uma 

mensagem de aviso "Excesso de entradas" 

6) Pressione [Concluir] para completar a entrada, e se as informações 

exibidas em tela estiverem corretas, pressione [Sim] para continuar. 

7) O scanner irá iniciar o registro de substituição da bateria. 

8) Uma vez registrado com sucesso a substituição da bateria auxiliar no 

EPS, aparecerá a seguinte tela: 
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Figura 5-70 Exemplo de tela de registro bem-sucedido  

9) Pressione a tecla OK para terminar com a função de serviço. 

NOTA 

Se o registo falhar, pressione o botão OK e tente novamente. 

 

Figura 5-71 Exemplo de tela de registro falho 
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6  Diagnóstico OBD II 

A função diagnóstico OBD II é uma opção de rápido acesso que permite 

executar um teste rápido em sistemas de trem de potência para veículos com 

OBD II. 

Quando o scanner detecta mais de um módulo de controle do veículo, lhe 

pedirá para selecionar o módulo que deseja recuperar os dados. Os que são 

selecionados mais frequentemente são o módulo de controle do trem de 

potência [PCM] e o Módulo de Controle de transmissão [TCM]. 

IMPORTANTE 

Não conecte ou desconecte o equipamento de teste com o veículo em 

contato ou com o motor ligado. 

Estado do sistema 

Selecione esta função para exibir o estado do sistema do veículo de teste; 

para isto, consulte a seguinte descrição. 

 OK - Indica que o monitor verificado completou seu teste de diagnóstico. 

 INC - Indica que o monitor verificado não completou seus testes de 

diagnóstico. 

 N/A - Indica que o monitor não é compatível com esse veículo. 

Ler códigos 

Função de Ler códigos pode ser realizada em contato e com o motor 

desligado (KOEO) ou em contato e com o motor ligado (KOER). Esta função 

é usada para ler a informação detalhada de um código de falha específico, 

para que os técnicos possam resolver melhor o problema. 

 Ler códigos 

1) Use as setas Cima / Baixo para selecionar Ler códigos do Menu de 

Diagnóstico e pressione OK. 
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 Se não houvesse os códigos de falha, o visor indicará "Este módulo não 

tem códigos armazenados (pendentes)" Aguarde alguns segundos ou 

pressione a tecla de retorno para voltar à tela anterior. 

2) Visualize na tela os DTCs e suas definições. 

3) Se houvesse mais de um DTC, use as teclas de navegação Cima / 

Baixo para verificar todos os códigos. 

 Se os DTC obtidos conterem códigos específicos ou melhorados 

de algum fabricante específico, aparecerá a mensagem "Códigos 

específicos do fabricante. Pressione qualquer tecla para selecionar 

a marca do veículo", que solicita que você selecione o fabricante 

do veículo para visualizar as definições dos DTCs. Use as setas 

Cima / Baixo para selecionar o fabricante e, em seguida, pressione 

OK para confirmar. 

 Se o fabricante do seu veículo não estiver na lista, use as teclas de 

navegação Cima / Baixo para selecionar Outros e pressione OK.  

Apagar códigos 

A função Apagar códigos é feita em contato e com o motor desligado (KOEO). 

Esta função é usada para remover um código de falha, quando a falha que 

causou o DTC específico foi reparada. 

 Apagar códigos 

1) Use as setas Cima / Baixo para selecionar Apagar códigos do Menu de 

Diagnóstico e pressione OK. 

2) Após pressionar a tecla OK, uma mensagem pedindo-lhe para verificar 

o estado da ignição e do motor aparecerão.  

 Se não quiser continuar apagando códigos, pressione ESC ou 

selecione NO para sair e voltar à tela anterior. 

 Se pressionar OK ou Sim, uma mensagem de aviso aparecerá 

pedindo a confirmação. Pressione o botão OK para confirmar. 

 Se os códigos são excluídos com sucesso, na tela aparecerá a 

mensagem de confirmação "Apagados". 

 Se não forem excluídos, a mensagem "Erro ao apagar. Gire a 

chave com o motor desligado" aparecerá. 

3) Pressione qualquer botão para voltar ao Menu de diagnóstico. 
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Dados em tempo real 

Nesta função, não só se pode ler os dados em tempo real, mas também 

gravar dados para posterior análise. 

Ver dados 

A função Ver dados permite a visualização dos dados PID do / dos módulo(s) 

do computador do veículo em tempo real. 

 Se quando é realçado um PID, na parte inferior da tela, a mensagem 

"Um gráfico" aparece, significa que há informações gráficas disponíveis. 

Selecione Um gráfico para ver o gráfico PID. Na tela também são 

exibidos o nome do PID, o seu valor atual e os valores máximos e 

mínimos. 

 Se o botão "Dois gráficos" aparecer na parte inferior da tela, isso 

significa que o PID selecionado pode ser exibido junto com o outro PID 

relacionado na mesma tela para uma melhor comparação. 

 Quando dois PDI são exibidos como dois gráficos paralelos na parte 

inferior da tela a opção "Mesclar gráfico" aparecerá; isso significa que 

os dois gráficos podem ser fundidos em um só para uma melhor 

comparação. 

 Selecione Texto para retornar à exibição de texto dos dados PID. 

 Selecione Salvar para salvar os dados em tempo real recuperados e os 

gráficos PID. 

 Selecione Pausar para suspender a exibição. Você pode retomar o 

processo de visualização, selecionando a tecla Iniciar.  

Registro de dados 

A função Registo de dados permite a gravação dos dados de identificação 

de parâmetros (PID) dos módulos do veículo, para ajudar a diagnosticar 

problemas intermitentes. Pode salvar arquivos de dados no cartão micro SD 

e utilizar a função Reprodução para visualizar os arquivos salvos. 

Selecione Salvar na parte inferior da tela para registrar a visualização dos 

dados em tempo real. O scanner irá iniciar a sincronização para registrar os 
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dados em tempo real e os gráficos PID recuperados. Pode registrar os dados 

de texto e os gráficos. 

NOTA 

O scanner só pode reproduzir dados de texto, embora os dados são 

armazenados em modo gráfico. 

Imagem congelada 

A função Dados da imagem congelada permite que o técnico visualize os 

parâmetros de funcionamento do veículo quando se detecta um DTC (código 

de falha). Por exemplo, os parâmetros podem incluir a velocidade do motor 

(RPM), temperaturas de refrigeração (ECT) ou o sensor de velocidade do 

veículo (VSS), etc. Esta informação ajudará o técnico ao permitir que se 

dupliquem os parâmetros para fins de diagnóstico e reparação. 

Monitor de emissões I/M 

A função Monitor de emissões I/M é usado para verificar operações do 

sistema de emissões nos veículos compatíveis com OBD II. O uso deste 

recurso é excelente antes de realizar a inspeção de um veículo para ver se 

cumpre com o programa de emissões de um estado. 

NOTA 

Ao apagar os códigos de falha, o estado do monitor de emissões dos testes 

individuais do sistema de emissões também é excluído. Para reiniciar estes 

monitores, você deve conduzir o veículo por um ciclo completo de condução 

sem códigos de falha na memória. Tempos de reset variam de acordo com 

o veículo. 

Alguns modelos mais recentes podem suportar dois tipos de testes de 

Monitor de Emissões I/M: 

A. Desde que apagaram os DTC – Indica o estado dos monitores desde 

que os DTCs foram apagados. 

B. Este ciclo de condução – Indica o estado dos monitores desde o início 

do ciclo de condução atual.  

Um resultado "NÃO" no estado do monitor de emissões I/M não indica 

necessariamente que o veículo em teste falhou na inspeção de I / M estadual. 
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Em alguns estados, eles podem permitir que um ou mais monitores estejam 

"não pronto" para passar na inspeção de emissões.  

 OK - Indica que um monitor específico verificado completou seus testes 

de diagnóstico. 

 INC - Indica que um monitor específico verificado não completou seus 

testes de diagnóstico. 

 N/A - O monitor não é compatível com esse veículo. 

Teste de controle de O2 

As normas sobre OBD II estabelecidos pela SAE exigem verificações e 

testes nos sensores de oxigênio (O2) dos veículos relevantes para identificar 

problemas relacionados com eficiência do combustível e as emissões do 

veículo. Estes testes não são on-demand (por demanda), e são executadas 

automaticamente quando as condições de funcionamento do motor estão 

dentro dos limites especificados. Os resultados destes testes são 

armazenados na memória integrada do computador. 

A função Teste de controle de O2 permite recuperar e exibir os resultados 

dos últimos testes de controle do sensor de O2 realizadas do computador a 

bordo do veículo. 

A função Teste de controle de O2 não é compatível com veículos que se 

comunicam através de um controlador de rede de área (CAN). Para saber 

mais sobre os resultados do Teste de controle de O2 para os veículos 

equipados com CAN, consulte a seção Teste de controle a bordo. 

Teste de controle a bordo 

O Teste de controle a bordo é útil após a realização de um serviço de 

mantenimento ou depois de apagar a memória do módulo de controle de um 

veículo. O Teste de controle a bordo é usado em veículos não equipados 

com CAN para recuperar e exibir os resultados nos componentes do trem de 

transmissão de energia relacionados com a emissão e os sistemas que não 

se controlam em forma continua. Esse recurso também é usado em veículos 

equipados com CAN para recuperar e exibir os resultados nos componentes 

do trem de transmissão de energia relacionados com a emissão e os 

sistemas que não se controlam em forma continua e descontínua. O 



 

86 

 

fabricante do veículo é aquele que determina os ID do teste e dos 

componentes. 

Neste teste, geralmente há um valor mínimo, um máximo e um atual para 

cada monitor. O scanner irá determinar se ele está OK, comparando o valor 

atual com o valor mínimo e máximo. 

Avaliação de componentes 

A função de Avaliação de componentes permite iniciar um teste de 

vazamento no sistema EVAP do veículo. O scanner não realiza o teste de 

vazamento por si mesmo, mas instrui o computador a bordo do veículo para 

iniciar o teste. Fabricantes de veículos diferentes têm diferentes critérios e 

métodos para parar o teste uma vez começado. Antes de iniciar Avaliação 

de componente, consulte as instruções para parar o teste no manual de 

serviço do veículo. 

Informação do veículo 

A função Info. do veículo permite recuperar o número de identificação do 

veículo (VIN), os Nros. ID de calibração (CIN), os Números de verificação de 

calibragem (CVN) e o monitoramento de desempenho em uso em veículos 

modelo 2000 e posteriores que suportam o Modo 9.  

Módulos presentes 

A função de Módulos presentes permite visualizar o ID e os protocolos de 

comunicação dos módulos OBD II no veículo.  

Buscar DTC 

A função Buscar DTC permite que o usuário pesquise as definições de DTC 

armazenadas na biblioteca de DTC integrada. 
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7  Reprodução de dados  

A função de Reprodução de dados permite visualizar os dados registrados 

pelo scanner desde o último teste.  

NOTA 

O número de arquivos que podem ser salvos depende do espaço disponível 

no cartão micro SD. 

Revisar dados 

1) Use as setas Esquerda / Direita para selecionar Reprodução na tela 

principal (Figura 3-2); pressione OK. Aguarde que apareça a tela 

Scaneamento. 

 

Figura 7-1 Exemplo de tela scaneamento 

2) Use as setas Cima / Baixo para selecionar o item desejado na tela 

Scaneamento e pressione OK.  

 Se os dados do veículo previamente avaliados não forem salvos, a 

mensagem “Não há dados disponíveis" aparecerá. 
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 Os dados salvos desde cada ícone na tela principal serão salvos na 

pasta designada.  

 

Figura 7-2 Exemplo de tela de revisão de dados  

Apagar dados 

Se selecionar Apagar dados a partir da tela scaneamento, poderá excluir os 

dados selecionados no scanner. Verifique cuidadosamente antes de excluir 

registros. Você também pode excluir todos os registros se você selecionar 

Apagar tudo.  

NOTA 

Não utilize Apagar tudo a menos que você está definitivamente certo do que 

irás fazer. 

Imprimir dados 

A opção Imprimir permite imprimir arquivos gravados no seu computador e, 

em seguida, para a impressora. 

Para mais detalhes, consulte a seção Imprimir dados na página 83. 
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8  Atualização de software 

Este recurso permite atualizar o software do scanner através do computador. 

Imprimir dados  

A função Imprimir dados permite imprimir os dados de DTC registrados pela 

ferramenta de serviço, ligando o scanner a um PC ou um laptop com o cabo 

USB fornecido. 

1. Baixe o Maxi PC Suite desde www.autel.com e instale-o. 

2. Conecte o scanner ao computador com o cabo USB fornecido. 

3. Execute o software da Impressora Autel em seu computador. 

4. Selecione a função Reprodução na tela principal do scanner. Na tela do 

menu de dados, use as setas Cima / Baixo para selecionar os dados 

que você deseja imprimir. Espere que seja exibida a janela de revisão 

e, em seguida, selecione a função de impressão. O arquivo selecionado 

será carregado no seu computador. Para instruções mais detalhadas, 

consulte Revisar dados na página 81. 

5. Impressora se verá como mostrado a continuação. 

 

Figura 8-1 Exemplo de tela de Impressora  

http://www.autel.com/
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6. Os dados selecionados são exibidos na caixa de texto da impressora. 

Se selecionar as teclas de função no lado direito, poderá realizar as 

seguintes operações: 

 Imprimir - Imprimir todos os dados na caixa de texto em uma 

impressora conectada ao computador. 

 Editar - Quando você pressiona esta tecla, o software 

automaticamente abre uma janela com um BLOCO DE NOTAS em 

que você pode visualizar todos os dados gravados.  

 Copiar - Copiar todos os dados de caixa de texto para a área de 

transferência. 

 Apagar - Apaga todos os dados da caixa de texto. 

 Sair - Sair da operação. 

7. Você também pode editar, copiar e excluir dados a partir da janela 

Impressora. 

Registrar o scanner 

O usuário pode atualizar o scanner SOMENTE depois de ter registado no 

nosso site: www.autel.com. Então poderá baixar o software, upgrades on-

line, informações e adquirir o serviço de garantia.  

NOTA 

Antes de registrar, confirme que a sua rede está funcionando corretamente.  

1. Visite o site http://pro.autel.com.  

2. Se você já possui uma conta, digite o usuário e qualquer outra 

informação necessária para fazer logon na página de Registrar-se. 

3. Se você é um novo membro da Autel e ainda não tiver uma conta, 

clique em Criar Usuário Autel à esquerda da tela. 

4. Digite as informações solicitadas nos campos apropriados, leia os 

termos e condições Autel e coloque uma marca de verificação OK; 

em seguida, clique em Criar usuário Autel na parte inferior da tela 

para continuar.  

5. O sistema on-line irá enviar automaticamente um email de 

confirmação para o endereço de e-mail registrado. Valide a sua conta 

clicando no link fornecido no e-mail. Uma tela de registro do produto 
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será aberta. 

6. Selecione o modelo do produto do seu dispositivo, introduza na tela 

de Registro do produto o número de série do produto e senha, e 

clique em Enviar para concluir o processo de registo. 

NOTA 

Consulte a seção Configurações do Sistema para saber a senha de 

número de série do produto e registro.  

Procedimento de atualização  

Autel envia atualizações frequentes ao software que você pode baixar. O 

Recurso de atualização faz com que seja muito fácil de determinar e obter 

exatamente o que você precisa.  

Para prosseguir com a atualização, remova o cartão micro SD do dispositivo 

e conectá-lo a um computador. 

Siga o procedimento de atualização para finalizar. 

1. Baixe o Maxi PC Suite desde www.autel.com e instale-o. 

2. Maxi executar o PC Suite e selecione o ícone do cartão Micro SD no 

software. Espere a janela Login aparecer. 

 

Figura 8-2 Exemplo de janela de login 

3. Digite seu nome de usuário e senha Autel e aguarde a janela de 

atualização ser exibido. Se você esquecer a senha, você pode clicar em 

[Esqueceu a senha?] Para se conectar ao nosso site e recuperar sua 

http://www.autel.com/
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senha. Ou você pode clicar em Registre-se para criar uma conta Autel 

para continuar.  

4. Selecione o tipo de produto e número de série; clique em OK para 

continuar.  

5. Na janela Atualização, selecione os itens que deseja instalar. 

Geralmente, você deve instalar todas as atualizações disponíveis. 

 

Figura 8-3 Exemplo de janela de atualização 

Geralmente, há duas maneiras de atualizar programas: 

Atualização por lote 

1. Selecione os programas que deseja atualizar clicando nas caixas de 

seleção para esses itens. Em seguida, clique no botão Atualizar tudo na 

parte inferior direita da tela. Clique no botão Limpar tudo para voltar a 

selecionar os itens que você deseja atualizar.  

2. Ou clique na caixa Selecionar Tudo no canto inferior esquerdo da tela, 

e se selecionarão automaticamente todos os elementos que podem ser 

atualizados. Em seguida, clique no botão Atualizar tudo na direita da tela. 

3. Uma vez baixado, o software baixado será instalado automaticamente. 

A nova versão substituirá a versão anterior. 

Atualização única 

1. Selecione o item que deseja atualizar e clique no botão Atualizar na 

mesma linha.  

2. Uma vez baixado, o programa baixado será instalado automaticamente. 

A nova versão substituirá a versão anterior. 
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Visualizar ou eliminar programas  

Para ver a lista de programas instalados ou para remover um programa 

instalado, siga os passos listados abaixo: 

1. Clique na entrada rotulada como Instalado para exibir a lista de 

programas instalados. 

2. Seleciones o / os programa(s) a ser(em) eliminado(s). 

 Eliminar lote: Selecione os programas a serem excluídos clicando 

nas caixas de seleção que são encontrados a direita desses 

elementos. Em seguida, clique no botão Desinstalar tudo, 

localizados no canto inferior direito da tela.  

 Eliminar arquivo único: Clique no botão Desinstalar encontrado 

na linha do programa a remover. 

3. 3. Aparecerá uma janela com a pergunta: "Tem certeza de que deseja 

apagar o software?" para confirmar. 

 

Figura 8-4 Exemplo de janela Excluir 

 Clique em OK para excluir o / os programa(s) selecionado(s), ou em 

Cancelar para sair da operação. 

 O programa excluído será adicionado automaticamente ao final da 

lista de programas na página Atualização, se você quiser voltar a 

reinstala-lo. 

.  
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9  Garantia e serviço técnico 

Garantia limitada por um ano 

 

A ALFATEST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS 

S.A. (fabricante), em complementação aos direitos que são assegurados por 

lei ao consumidor, dentro dos prazos e limites abaixo descritos e desde que 

não ocorra qualquer dos fatos adiante enumerados como excludentes de 

garantia, garante o produto, obrigando-se a reparar ou substituir as peças que, 

em serviço e uso normal, apresentarem defeitos de fabricação ou de material. 

 

Equipamento 

Prazo de garantia: 

Três meses de garantia legal mais nove meses de garantia estendida 

(contados a partir da data da nota fiscal de venda). 

 

A garantia estará cancelada se: 

 O equipamento for submetido a abusos ou acidente provocado por 

queda ou choque mecânico. 

 O equipamento for submetido a características elétricas ou ambientais 

fora dos limites especificados no Manual de Operação (tensão da rede 

elétrica, temperatura do ambiente de operação, etc.) 

 Não forem respeitadas as recomendações descritas no item “Cuidados 

Gerais e Recomendações” do Manual de Operação do equipamento. 

 O equipamento for reparado fora de empresas autorizadas pelo 

fabricante. 

 Os componentes originais, peças, acessórios e opcionais do 

equipamento forem alterados ou substituídos por outros não fornecidos 

pelo fabricante. 
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Itens não cobertos pela garantia: 

 Peças que se desgastam pelo uso normal ou natural. 

 A garantia das peças substituídas no equipamento, durante o período de garantia, finda com a 

garantia do equipamento. 

 

Local de execução das reparações cobertas peala garantia 

 

Todas as reparações cobertas pela garantia, salvo indicação em contrário 
através de acordo por escrito, serão executadas na sede do fabricante ou, 
quando for indicado pelo fabricante, em um posto autorizado de assistência 
técnica do fabricante, correndo todos os custos de transporte de envio e 
retorno do produto por conta do cliente. 
 

Transporte 

 

A garantia do fabricante não cobre danos devido a transporte ou embalagem 
incorretamente acondicionada pelo cliente para envio dos produtos a reparar. 
O envio de qualquer produto ou componente a reparar tem de ser previamente 
acordado com o fabricante ou, quando for indicado pelo fabricante, com o 
posto autorizado de assistência técnica do fabricante. Se o produto não 
funcionar corretamente ou apresentar defeito, contate o fabricante. 
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