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1. Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen 
Om verwondingen aan u of schade aan de auto en/of het 
scangereedschap te voorkomen, leest u eerst deze handleiding en neemt 
u de onderstaande veiligheidsvoorschriften in acht: 
•   Altijd testen in een veilige omgeving 
• Draag een veiligheidsbril die voldoet aan de landelijke richtlijnen 
• Houd kleding, haar, handen, gereedschap, test gereedschap, etc. 

weg van alle bewegende en warme motor onderdelen. 
• Laat de motor draaien in een goed geventileerde werkomgeving, 

uitlaatgassen zijn giftig 
• Plaats blokken voor de aangedreven wielen en laat een auto niet 

onbeheerd achter tijdens het testen 
• Neem voorzorgsmaatregelen bij het werken aan de bobine, de 

verdelerkap, bougiekabels en bougies. Deze onderdelen creëren 
een gevaarlijk hoog voltage als de motor draait. 

• Zet de versnelling in de P stand (bij een automaat) of in de vrije 
stand (handgeschakelde versnellingsbak) en verzeker uzelf ervan 
dat de handrem is aangetrokken. 

• Houd een brandblusser bij de hand voor het geval dat er brand 
ontstaat. 

• Sluit het testgereedschap nooit aan/uit terwijl de motor draait. 
• Houd het testgereedschap droog, schoon en vrij van olie, water en 

vuil. Gebruik milde schoonmaakmiddelen en schone doeken om 
de scanner schoon te maken indien nodig. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Product informatie 
2.1 Product beschrijving 

 
 

○1  LCD DISPLAY – Weergave display. Backlit, 128 x 64 pixels 
display met contrast instelling.  

○2  Pijl omhoog – Beweeg omhoog in de verschillende (sub)menu’s. 
○3  Pijl naar beneden – Beweeg naar beneden in de verschillende 

(sub)menu’s. Wanneer er meer data gevonden is dan er op 1 scherm 
past dan kan je met deze knop de aanvullende data bekijken.  

○4  N Toets – Annuleert een selectie of een actie in een menu of je kan 
met deze toets terug naar een vorig menu. 

○5  Y Toets – Bevestigt een selectie of een actie in een menu. 
○6  Aan/uit toets – Zet het apparaat aan of uit. 
○7  ANTENNE – Zend signalen naar de bandensensor om de sensor te 

activeren. 
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2.2 Product Specificaties 
1) Display: 128 x 64 pixels 
2) Bedrijfstemperatuur: 0 tot 50C° (32° tot 122°F) 
3) Opslagtemperatuur: -20 tot 70C° (-4° tot 158°F) 
4) Voeding: 9V blok batterij 
5) Afmetingen: 178x82x29mm (lxbxh) 
6) Gewicht: 500gram 

2.3 Accessoires incl. 
1) Nylon tas 
2) USB kabel 
3) Magneet (Voor oudere TPM sensoren) 
4) 9 V blok batterij 
5) Gebruikshandleiding 
6) Software CD 

2.4 Navigatie Karakters 
Karakters die te gebruiken zijn in het apparaat: 
1) “►” – Huidige selectie. 
2) “1/6” – Geeft het total aantal items weer in een menu en hun 

volgorde. 
3) “   ” – Geeft aan dat er data is opgeslagen in het apparaat. 
4) “    ” – Batterij indicator.  

2.5 Batterij vervangen 
Dit apparaat heft een 9V blok batterij nodig om te werken. Wanneer 
dit    icoontje verschijnt, vervang dan de batterij zoals hier beneden 
wordt uitgelegt: 
1) Zoek de batterij deksel aan de achterkant van het apparaat. 
2) Verwijder de schroef van de batterij deksel met een 

schroevendraaier en verwijder de batterij deksel. 
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3) Vervang de 9V blok batterij. 
4) Plaats de batterij deksel op de achterkant van het apparaat en 

draai de schroef weer in het apparaat met een schroevendraaier. 

• Vervang de batterij op tijd, anders kunnen de testresultaten fout 
weergegeven worden. 

• Als het apparaat een lange periode niet gebruikt wordt, 
verwijder dan de batterij en voorkom hiermee lekkage. 

2.6 Gereedschap Informatie 
In het Gereedschap Informatie menu kan u belangrijke 
informatie vinden zoals serie nummer en software versie. 

1) In het Hoofdmenu gebruikt u de UP/DOWN toetsen Gereedsch. 
informatie te selecteren en druk op Y.               

 

             Hoofdmenu           
                       

Data verwijderen  
   Systeem Setup   
 ►Gereedsch. Info.      

6/7 

 

2) Bekijk gereedschap informatie op het scherm. 

 

        Gereedsch. Info           
 

Serie No. :   xxxxxxxx 
Burn Date:   dd/mm/yy 
S/W Ver  :   Vx.xx 
H/W Ver  :   Vx.xx 
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2.7 Product Instellingen 
Het apparaat kan op verschillende manieren ingesteld worden: 
1) Contrast: Stel het contrast in. 
2) Achtergrond verlichting: Aan/uit van de 

achtergrondverlichting. 

• De instellingen blijven van kracht totdat deze gewijzigd worden 
door de gebruiker. 

Instellingen aanpassen 
Gebruik de UP/DOWN toetsen om Systeem Setup van het 
hoofdmenu te kiezen en druk op de Y toets.                        

  

             Hoofd Menu          
                       

Data verwijderen   
 ►Systeem Setup    
   Gereedsch. Info   

6/7 

                      

Contrast instelling 
1) Vanuit het Systeem Setup menu, gebruikt u de UP/DOWN 

toetsen om Contrast te selecteren en drukt u op de Y toets.       

 

           Systeem Setup         
                       

 ►Contrast   
   LCD Achtergrondverlichting       

 

1/2 

                       

2) Gebruik de UP/DOWN toetsen om het contrast in te stellen.        
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           Contrast                

Contrast （11%） 

 
 
Gebruik ↑of↓ om aan te passen 

 
Nee                     Ja 

3) Gebruik de Y toets om uw wijzigingen op te slaan en terug te 
keren naar het vorige menu. 

Achtergrondverlichting 
1) Gebruik de UP/DOWN toetsen om LCD 

Achtergrondverlichting te kiezen en Y om te bevestigen. 

 

            Systeem Setup        
                       

    Contrast   
  ►LCD Achtergrondverlichting      

 

2/2 

                      

2) Een bericht verschijnt die u vraagt om bevestiging. 

 

  
    
      Weet u zeker dat u de  
      achtergrondverlichting  
      aan wilt zetten? 
 
 
      Nee              Ja 

3) Gebruik de Y toets om hem aan te zetten of de N toets om hem 
uit te zetten. 
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3 Diagnose 
3.1 Activeren  

De sensor activeer functie zorgt ervoor dat u de TPM (Tire 
Pressure Monitoring) sensor data kan bekijken. O.a. sensor ID, 
frequentie. Hij is ook in staat de ECU te vertellen dat er een sensor 
vervangen is of verwisseld van plek.  
Er zijn 2 manieren om de TPM sensor te activeren: 
A: Sensor merk: de sensor activeren via het sensor merk. 
B: Voertuig merk: de sensor activeren via het voertuigmerk, type en 

model jaar.   

1) Druk op de aan/uit toets om het apparaat aan te zetten en wacht 
op het hoofdmenu. 

2) Richt de antenne op het ventiel van de band. 

Activeren via sensor merk 
1) Gebruik de UP/DOWN toetsen om Sensor Merk Scan van het 

Hoofdmenu, te kiezen en druk op de Y toets. 

 

             Hoofdmenu           
                       

    Auto Scan   
 ► Sensor Merk Scan 
    Voertuig Merk Scan 
    Data bekijken  

2/7 

                      

2) Gebruik de UP/DOWN toetsen om het sensor merk te kiezen uit 
het menu en druk hierna op de Y toets.  
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       Select. Sensor Merk        
                       

Schrader   
 ► Siemens 
    TRW 
    Beru  

2/5 

                       

 Als u niet weet welk van welk merk uw sensor is kies dan 
voor Auto Scan met de Up/Down toetsen om de sensor 
automatisch te detecteren. 

 

        Select. Sensor Merk       
                       

 ► Auto Scan 
 
 
 

1/5 

                      

3) Wacht een paar seconden totdat het apparaat een akoestisch 
signaal geeft. 

4) Bekijk de gevonden data op de display. 

 

 
ID: 0X216843 

  Frequency: 315MHz 
Mode: ASK        

 Als de sensor niet gevonden is komt het volgende bericht in 
het scherm: “Geen sensor gevonden!”  

 Het apparaat geeft de data automatisch in een html formaat. 

5) Druk op de N toets om terug te gaan naar het vorige menu. 
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Activeren via het voertuigmerk 
1) Gebruik de UP/DOWN toetsen om Voertuig merk Scan te 

kiezen van het hoofdmenu en druk hierna op de Y toets. 

 

2) Gebruik de UP/DOWN toetsen om het voertuigmerk te kiezen 
en druk hierna op de Y toets. 

   

3) Gebruik de UP/DOWN toetsen om het model te kiezen en druk 
hierna op de Y toets. 

   

        Select. Voertuigmerk     
                       

► Acura 
     Audi 
     BMW 
     Buick     

1/38

           Select. Model           
                       

► MDX 
     RDX 
     RL 
     TL     

1/5

             Hoofdmenu           
                       

Auto Scan   
    Sensor Merk Scan 
 ► Voertuigmerk Scan 
    Data bekijken  

3/6 

                      

 
4) Gebruik de UP/DOWN toetsen om het jaar te kiezen.  
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5) Druk op de Y toets om de sensor te activeren. 
6) Wacht een paar seconden totdat het apparaat een akoestisch 

signaal geeft. 
7) Bekijk de gevonden data op de display. 

 

           Select. jaar              
                       

►2004-06 
2007   
 
 

1/2

 TRW   

 
ID: 0x216843 
Frequency: 315MHz 
Mode: ASK        

8) Druk op de N toets om terug te gaan naar het vorige menu. 

Activeren via auto scan 
Het TPMS apparaat is in staat de laatst geactiveerde sensor te 
onthouden. Daardoor is dit apparaat bijzonder geschikt voor 
monteurs die veel sensoren moeten activeren van hetzelfde merk. 

1) Gebruik de UP/DOWN toetsen om Auto Scan van het 
Hoofdmenu te kiezen en druk hierna op de Y toets. 
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             Hoofdmenu           
                       

► Auto Scan   
    Sensor Merk Scan 
    Voertuigmerk Scan 
    Data bekijken  

1/7 

                       

2) Wacht een paar seconden totdat het apparaat een akoestisch 
signaal geeft. 

3) Bekijk de gevonden data op de display. 

 

 
ID: 0x216843 
Frequency: 315MHz 
Mode: ASK        

4) Druk op de N toets om terug te gaan naar het vorige menu. 

3.2 Data bekijken 
De data bekijken functie maakt het mogelijk oude data opnieuw 
te bekijken. Met een maximum van 16 opgeslagen sensoren. 
Wanneer er meer dan 16 opgeslagen bestanden zijn wordt de 
oudste automatisch overschreven. 

1) Gebruik de UP/DOWN toetsen om Data bekijken te selecteren  
in het Hoofdmenu en druk hierna op de Y toets. 
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             Main Menu           
                       

Auto Scan   
    Sensor Merk Scan 
    Voertuigmerk Scan 
  ►Data bekijken  

4/7 

                       

2) Bekijk opgeslagen data op de display. 

 

 
ID: 0X216843 
Frequency: 315MHz 
Mode: ASK        

 
                              1/16 

3) Al ser meer dan 1 pagina data gevonden is gebruik dan de 
UP/DOWN toetsen om de aanvullende data te bekijken. 

4) Druk op de N toets om terug te gaan naar het vorige menu. 

3.3 Data verwijderen 
De data verwijder functie maakt het mogelijk om alle oude data 
te wissen. 
1) Gebruik de UP/DOWN toetsen om Verwijder Data van het 

Hoofdmenu te kiezen en druk hierna op de Y toets. 

 

            Hoofdmenu           
                       

 ► Data verwijderen 
Systeem Setup  
Gereedsch. Info 

 
5/7 

                     

 12



2) Het volgende bericht verschijnt in de display. 

 

  

     Weet u zeker dat u deze   

data wil verwijderen? 

 

Nee           Ja 

3) Als u de data wilt wissen drukt u op de Y toets, het volgende 
bericht verschijnt in de display: “Verwijdert!”. 

4) Als u de data niet wilt wissen dan drukt u op de N toets om terug 
te gaan naar het Hoofdmenu. 

4 Printen en Updaten 
Het apparaat kan geupdate worden en kan ook data uitprinten 
via de Pc. 

• Om de software te updaten en te printen heeft u de volgende 
items nodig: 

   TPMS apparaat 
   Een PC of laptop met USB poort 
   Een USB kabel  
   Een 9V blok batterij  

Printen 
Het TPMS apparaat kan gebruikt worden als plug-and-play USB 
hub om data te bekijken en te printen. 

1) Verbindt het apparaat met de computer met de USB kabel. 
2) Bekijk en print de data via uw eigen printer van de computer. 

 

 

 13



 14

Updaten 
Let op: DOE GEENupdate als de batterij bijna leeg is! 

1) Plaats de CD in de CD-RomDrive, of download de update van de 
volgende website: www.maxscan-oe.nl 

2) Download de laatste update file van onze website: 
www.maxscan-oe.nl   en sla deze op in uw computer op.  

3) Volg de instructies op het scherm en installeer de applicaties en 
drivers op uw computer. 

4) Start de Maxi-Link Software en start de update applicatie door de 
TPMS Diagnostic and Service Tools te selecteren. 

5) Houdt de Y toets ingedrukt en verbindt het apparaat met de pc 
dmv de USB kabel, laat de Y toets los als het icon “Program 
Mode” op je scherm verschijnt. 

6) Klik op de Select File toets en zoek de laatste update file die u 
heeft gedownload. 

7) Klik op de Update toets om te beginnen met updaten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maxscan-oe.com/
http://www.maxscan-oe.com/


5 Garantie en Service 
5.1 Één Jaar garantie 

 geeft 1 jaar garantie. Deze gaat in op de datum van 
aankoop. De volgende bepalingen vallen onder de garantie termijn. 

1. De garantie wordt bepaald door . 
beslist of de scanner gerepareerd dan wel omgeruild 

wordt. Alleen bij een geldig aankoopbewijs. 
2. De garantie geldt niet als er verkeerd met de scanner is omgegaan. 

Dit zijn handelingen die niet zijn vastgelegd in de 
gebruiksaanwijzing. O.a. misbruik, vallen, foutief gebruik etc… 

3. is niet verantwoordelijk voor schade aan voertuigen 
door verkeerd gebruik van de scanner. 

5.2 Service procedures 
Als u nog vragen heeft ga dan naar uw verkooppunt, winkel of 
importeur en/of kijk op www.maxscan-oe.nl

Als het zo mocht zijn dat de scanner gerepareerd moet worden ga dan 
terug naar de winkel of importeur. Voor extra informatie. 
www.maxscan-oe.nl  
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