T-I-11
TEXA IDC4 – TGS
TEXA GLOBAL SEARCH eller TGS, som det forkortes i TEXA IDC5-softwaren, giver mulighed for at scanne hele køretøjet for
at finde ud af, hvilke systemer det kører med. Man skal blot indtaste bilmærke, model og motorstørrelse. Derefter scannes
hele køretøjet for systemer og lagerede fejlkoder. TGS er kun tilgængeligt på nyere TEXA-testere.
Vær opmærksom på at scanningstiden er længere på ældre biler.
Når der er valgt bilmærke, model og motorstørrelse,
vises TGS3s-ikonet. Klik på ”TGS3s”.

Monter testeren, sæt tænding på og klik ”Næste”

Køretøjet scannes på 30-60 sekunder.
Scanningsresultat:

IKONFORKLARING:
- Systemet er identificeret og fundet fejlfrit
- Der er en eller flere fejl på systemet
- Systemet kunne ikke identificeres*
- Printer scanningsresultatet
- Åbner diagnosen på en valgt styreboks
- Åbner undermenu på systemer med fejl

= På køretøjer før årgang 2005 kan det ske, at scanningsprocessen ikke kan kommunikere med et eller flere at bilens
systemer, eksempelvis ABS. Her kan man med fordel vælge systemet manuelt, idet dette normalt løser problemet.

*
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Dette ikon åbner en undermenu for de fejlbehæftede systemer, hvor der vises fejlkoder med nummer og tekst. Nogle
gange skal man gå videre til diagnosen for at få flere oplysninger om de lagrede fejl.

Printikonet giver værdifuld dokumentation til kunden. Printet indeholder værkstedsdata samt informationer om køretøjet og de systemer, der er scannet.
Hvis der er registreret fejl, vil de også fremgå af printet
med fejlkodenummer og -tekst.

Hvis man markerer en styreboks i scanningsmenuen og klikker på dette ikon, bliver man guidet videre til diagnosen på
det valgte system.
Samme resultat opnås ved at dobbeltklikke på systemet.
Dette er dog kun muligt ved systemer, der er markeret med
grønt og gult.

Ved hjælp af dette ikon er det muligt at foretage en global
sletning af fejlkoder. Efterfølgende går systemet i gang med
en ny scanning, der viser, hvilke fejl der stadig er lagret, og
dermed, hvilke systemer man skal koncentrere sig om.

Sletter.......
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