
Controlepictogrammen

data 
kabelverbinding

• De MODIS Edge-diagnosetool en 
het batterijpakket

• OBD-II-datakabel (DA-4)
• Mini USB-kabel
• AC/DC-stroomadapter • Opbergkoffer

• Startpakket

• Testkabels voor scope/meter en 
sondepunten (2) en alligatorklemmen (3)

Setinhoud
(en Accessoires/Extra's)

Neem contact op met uw Snap-on-vertegenwoordiger betreffende accessoires en extra's, 
inclusief deze en meer!

• OBD-I- en Europese adapters
• Schermbeschermers

• Druktransducers en adapters
• Secundaire onststeking scope adapters

Uw MODIS Edge-set bevat:

Datakabel
De OBD-II-datakabel is voorzien van een led zodat u kunt zien of de auto stroom levert 
aan de diagnosetool. Daarnaast kan de geïntegreerde zoek LED u helpen om de 
dataverbindingsconnector (DLC) te vinden en aan te sluiten.

Voertuig voeding 
LED indicator

zoek LED knop

ShopStream Connect (SSC) is een ondersteunende pc-toepassing die gratis beschikbaar 
is en die u de mogelijkheid biedt om uw diagnosetool op uw pc aan te sluiten.

Download SSC van:  http://www.mymodis.eu/software.html 

Afdrukken van databestanden 
en systeemrapporten van auto's 

• Het afdrukken van databestanden en systeemrapporten 
van de auto die zijn opgeslagen via de codescan

• Het bidirectioneel overdragen van databestanden tussen de tool en uw pc
  • Het opslaan en beheren van databestanden

  • Het toevoegen van opmerkingen aan 
uw databestanden

  

3. Selecteer op de diagnosetool Extra > Aansluiten op pc. 

1. Begin met het downloaden en installeren van de SSC-toepassing op uw pc.

2. Sluit de USB-kabel aan op de diagnosetool en uw pc.

4. Gebruik de SSC-toepassing voor het volgende:

STARTPAKKET STARTPAKKETMODIS™  EDGE

 
   

 

Gebruikershandleiding en supportdocumentatie

 

Klantenondersteuning
Helpdesk NL: 0356 24 23 22
Helpdesk BE: 0380 80 537
E-mail:      helpdesk@eurotechcenter.nl
Website:  www.eurotechcenter.nl 

  

MODIS™  EDGE

  

Gebruikershandleidingen:

 

http://snap-on.eu/downloads/handleidingen/ 

 

De cd bij dit startpakket bevat de gebruikershandleiding en bijkomende
documentatie voor de productsupport. Bezoek voor de laatste supportinformatie
en -documentatie:

Opslaan

Stoppen

Bekijk, pauzeer, stop en 
bewaar de data die 
worden verkregen.

Aangepaste datalijst (Scanner)
Selecteer welke parameters moeten 
worden weergegeven.

Sorteren (Scanner)
Wijzig de volgorde van de 
parameterlijst.

Opnemen

Pauzeren

In-/uitzoomen

Cursors (Scope)

Regelpaneel (Scope)

Extra

Uitvouwen/samenvouwen 
(begeleide componenttests)

Zoom in en uit op de data.

Schakel de cursors in of uit.

Open het regelpaneel voor de scope/meter.

Open het Extra-menu.

Schakel heen en weer tussen 
volledige en gesplitste weergaven.

Navigeer terug door de data 
in enkelvoudige en 
meervoudige stappen.

Stap Overslaan

Stap Overslaan

Navigeer vooruit door de 
data in enkelvoudige en 
meervoudige stappen.

USB-aansluiting

1 2
10-30V

GND - +Ω
50V~/75-MAX
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Snap-on is een handelsmerk van Snap-on Incorporated dat in de Verenigde Staten en andere landen is geregistreerd. Alle andere 
merken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve houders. ©2016 Snap-on Incorporated. Alle 
getoonde afbeeldingen en illustraties zijn uitsluitend bestemd voor referentiedoeleinden. Alle informatie inclusief de hierin 
opgenomen specificaties kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.

Diagnose trainingen 
Een diagnose unit aanschaffen is één ding, de kennis om het 
beste uit uw nieuwe unit te halen, is de sleutel tot uw succes!
Voor de Modis Edge is training beschikbaar in ons training center

KRIJG BEGELEIDING OM UW WERKPLAATS MEER WINSTGEVEND TE MAKEN…

Productondersteuning en technische helpdesk is beschikbaar 
voor alle gebruikers van Snap-on® Diagnoseapparatuur. 
Onze technische experts beantwoorden uw vragen over 
foutcodes, procedures, veel voorkomende storingen enz.
RAADPLEEG DE EXPERTS VAN DE HELPDESK EN LAAT U DOOR 
DE DAGELIJKSE (COMPLEXE) VRAGEN LEIDEN DIE OP UW 
PAD KOMEN.

(terug)

(vooruit)

www.mymodis.eu

EuroTechCenter  
Helpdesk

P/N: EAX0068L26AGeïntegreerde 
zoek LED



1. Positioneer het batterijpakket 
 (zoals getoond) met de pijlen naar boven. 
 Til de bovenkant van de batterij op om 
 deze uit te lijnen met de lipjes en druk 
 deze dan naar beneden voor de installatie.

2.Installeer de batterijdeksel (op dezelfde 
manier als hierboven) door de lipjes
en schroeven uit te lijnen.

3. Draai de schroeven aan.

4.Druk op de aan/uit-knop.

5. Selecteer een functie (bijv. Scanner, 
 Extra of TSB’s). 

Haal diagnostische storingscodes (DTC's) op en verwijder deze, bekijk 
parametergegevens (PID) en voer functionele tests en adapties her-inleren uit.

Verkrijg snel toegang tot algemene OBD-II/EOBD-codes, tests, en gegevens 
zonder dat u de auto hoeft te identificeren.

• OBD Direct: kies OBD-II/EOBD service modes ($01 - $0A), en krijg toegang tot de 
huidige codes, parameter data, freeze frame informatie, O2 sensor controle test 
resultaten, controleer kalibratie nummer en meer!

 

• OBD-II Snelle Emissietest: controleer snel op, of wis foutcodes, controleer 
de gereedheidscontroles en MIL status.

 

Menu-opties:

Bespaar tijd met het opnieuw testen van een voertuig en bekijk je 
opgeslagen data.

• Voertuighistorie: geeft een lijst weer van de vijfentwintig laatst geselecteerde auto's. 
• Opgeslagen data bekijken: geeft een lijst weer van alle opgeslagen databestanden, 

inclusief schermafbeeldingen. 

• Opgeslagen gegevens verwijderen: verwijdert opgeslagen bestanden permanent uit 
het geheugen.

 

Menu-opties:

Wijzig eenvoudig uw voorkeurinstellingen en zet de opgeslagen 
databestanden over op uw pc.

• Aansl. op pc: zet opgeslagen databestanden over op uw pc met een USB-kabel en 
ShopStream Connect™.

• Toets snelkoppeling configureren: wijzig de functie van de sneltoets naar één van
de vijf opties.

• Instellingen: pas de instellingen voor de display en de meeteenheden aan volgens 
uw voorkeuren.

Menu-opties:

• Systeeminformatie: toont de softwareversie, het serienummer en 
de systeeminformatie.

 

Technische Service Bulletins (TSB's) informeren u over het door de
fabrikant aanbevolen Garantie- en Reparatiewerk. De Bulletins bevatten 
lijsten met objecten, die een inspectie of reparatie behoeven.
Er zijn TSB's beschikbaar voor de Motor, Stuurinrichting, Remmen, Exterieur 
(carrosserie) en elektronica. Ook kunnen de TSB's als volledige lijst 
bekeken worden.

Aanraakscherm Knop Nee/annuleren Knop Ja/accepteren

Pijltoetsen

Toets snelkoppeling (S)

Aan/uit-knop 

Ledindicator 
batterijstatus

Mini USB-
aansluiting microSD-kaart

Datakabelconnector

Om deze instelling te veranderen, 
navigeert u naar
Extra > Sneltoets configureren          

Scannen (basis)/demonstratiemodus

Verbinden met TSB’s:

TSB’s

Wifi is aan Wifi is uit

1. Selecteer Scanner op het beginscherm.
2. Identificeer de auto of maak u vertrouwd met de scanner zonder dat deze op een auto 

 is aangesloten, selecteer Demonstratie in het menu om door een gesimuleerd 
 auto-identificatieproces te navigeren en verken de mogelijkheden van de tool.

3. Volg de instructies op het scherm om de datakabel op de auto aan te sluiten.     

4. Selecteer een systeem (bijv. Motor, Transmissie, ABS, etc.).
5. Selecteer een functie of test (bijv. Codemenu, Dataweergave, Functionele tests, etc.).

Codescan en systeemrapport van auto
De code scan toont de codes gelezen uit de voertuigmodules inclusief de Generieke 
EOBD codes en gereedheid controles.
Het resultaat kan worden opgeslagen in een file en teruggelezen worden op de tester, 
of doorgestuurd naar een PC met Shopstream Connect™ om te bekijken of te printen, 
zodat er een mooi overzicht kan worden gemaakt om te presenteren aan de klant.

a. Selecteer Extra op het beginscherm.
b. Selecteer Instellingen > Wifi configureren.

 

c. Selecteer het Wifi icoon in de menu balk om 
 de Wi-Fi radio aan te zetten.

d. Kies het draadloze netwerk en selecteer vervolgens Aansluiten. 

TSB's biedt directe toegang tot de fabrikanten Technical Service Bulletins en recalls

1

Sluit de AC/DC-stroomvoorziening hier aan 
om de batterij op te laden.

A

Deze kant naar boven

Standaardinstelling: 
schermafbeelding opslaan

 

Opmerking: als u de datakabel aansluit op de 
datalinkconnector (DLC) van de auto, wordt de 
tool gevoed door de auto.

6. Navigeer door menu's en functies 
 met het aanraakscherm of met de 
 bedieningsknoppen.

Opmerking: draai de schroeven niet te vast.
 

Opmerking: gebruik de batterij-indicator 
in de rechterbovenhoek van het 
beginscherm om het batterijniveau te controleren.

J  : selectie accepterenN : selectie annuleren

Pijltoetsen: links/rechts en omhoog/omlaag

Meet golfvormen, test circuits en componenten met de ingebouwde lab-scope, 
grafische multimeter (GMM), of digitale Multimeter (DMM).

Voor ingestelde tests inclusief deze en meer!

• Volt DC
• Volt AC-RMS
• Ohm
• Diodecontinuïteit

• Frequentie

• Pulsbreedte verstuiver
• Inschakelduur
• Lage ampères (20,40 en 60)

• Druk en vacuüm
• Pulsbreedtefrequentie

Voer een voertuig componenten test uit, via de uitgebreide instructies om de
werking van een component te controleren en een reparatie te verifiëren.

• Instructies voor componenttests en locaties
• Geïllustreerde connectors met pin-outs

• Diagnose referenties
• Voorbeelden van Scope 
   afbeeldingenn

Begeleide componenttestsSTARTEN

TSB’s* 

(2 kanalen)Scope/multimeter

Scanner met OBD-II/EOBD

Eerdere voertuigen en data

Extra

FEATURES

A

1 2
10-30V

GND - +Ω
50V~/75-MAX

Stroomaansluiting

Aansluitingen 
scope/multimeter

*  Benodigd draadloze verbinding en de laatste software versie

• Toepassingen en Handigheden: Lijst met diagnose tester toepassingen, functies 
en accessoires

 

• Hoe te handelen: Biedt informatie over de theorie voor het fout zoeken en testen.
• Gebruikers testen: Snelle toegang tot voorgeprogrammeerde testen 

  
1. Selecteer de begeleide componenttest van het beginscherm en kies NL.  
2. Selecteer Ford > 2010 > Fiesta > 1.4L DURATEC = P  
3. Selecteer OK, vervolgens Motor > Krukaspositiesensor > Handtekeningtest 

Er verschijnt een vooraf geconfigureerd testscherm met instructies voor het aansluiten 
van een testkabel en een voorbeeld van 
een goed bekende golfvorm.

CKP-sensorsignaaltest (voorbeeld)

Het pictogram Extra’s              bevindt zich op het beginscherm begeleide componenttests en
omvat: 

Extra’s

Selecteer               om te wisselen tussen de geleide
  instructies en het testscherm.

TSB’s

Opmerking: als u de demomodus gebruikt, sluit de datakabel dan niet aan op de auto.

Voertuig informatie kan de volgende zaken bevatten:




