
WorkshopData™ 
Electronics

De elektronische data van 
HaynesPro zijn altijd al een belangrijk 
hulpmiddel voor garages geweest. 
Maar nu elektrische systemen 
en geavanceerde technologieën 
een steeds grotere rol spelen in 
moderne auto's, zijn ze onmisbaar 
geworden. Centraal in onze 
elektronische data staat de Vehicle 
Electronics Smart Assistant MK II 
(VESA), een unieke applicatie van 
HaynesPro.

HaynesPro is a member of the Haynes Publishing Group

Een innovatieve applica-
tie die de technicus naar 
een snelle, precieze 
identificatie van sys-
teem- en component-
fouten leidt.



BEGELEIDE 
DIAGNOSE MET 
VESA MK II

Een innovatieve 
applicatie voor 
diagnose van 
elektronica.

VESA is een innovatieve tool voor 
elektronica-diagnose die uniek is 
in de aftermarket. Op basis van de 
CAN-busgegevens van het voer-
tuig helpt de tool de monteur om 
storingen en componentfouten 
te diagnosticeren. VESA vertaalt 
de vaak verwarrende elektrische 
schema's van de OEM naar een 
duidelijke, beter leesbare vorm en 
zoomt vervolgens in op het des-
betreffende component of bedra-
ding.

Begeleide diagnose met VESA MK II
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Voorbeeld A

DIAGNOSE PER 
COMPONENT

[Tabblad Motor]

1. Selecteer systemen

2. Bevestig geselecteerde sys-
temen

[Pagina Elektronische syste-
men]

3. Selecteer component
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Vervolg op de volgende pagina
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[Pagina Diagnose]

4. Beantwoord de vragen met 
ja of nee tot de component-
diagnose is afgerond

5. of klik in het elektrische 
schema voor meer infor-
matie over geselecteerde 
componenten, zekeringen of 
massapunten

Vervolg van de vorige pagina
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Voorbeeld B

DIAGNOSE VIA CAN-BUS 
COMPONENTENOVER-
ZICHT

[Tabblad Alle elektronische 
systemen]

1. Selecteer systemen

2. Bevestig geselecteerde 
systemen

[Pagina Elektronische syste-
men]

3. Selecteer het tabblad CAN-
bus overzicht

4. Selecteer signaal
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Vervolg op de volgende pagina
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[Pagina Diagnose]

5. Beantwoord de vragen met 
ja of nee tot de component-
diagnose is afgerond

6. of klik in het elektrische 
schema voor meer infor-
matie over geselecteerde 
componenten, zekeringen of 
massapunten
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Vervolg van de vorige pagina



Voorbeeld C

DIAGNOSE VIA DE 
FOUTCODE

[Overzichtspagina]

1. Voeg één of meerdere fout-
codes toe, gescheiden door 
komma's

2. Selecteer een systeem

[Pagina Elektronische syste-
men]

3. Selecteer een foutcodebe-
schrijving of selecteer Ge-
combineerde diagnose van 
bovenstaande
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Vervolg op de volgende pagina
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[Pagina Diagnose]

4. Beantwoord de vragen met 
ja of nee tot de component-
diagnose is afgerond

5. en/of klik hier om verder te 
gaan met de volgende fout-
codediagnose

Vervolg van de vorige pagina

YOUTUBE

Bezoek ons YouTube-kanaal voor 
meer informatie over het gebruik 
van WorkshopData™.

FUNCTIES

Diagnosewizard  
Elektrische 
schema's voor 
motormanagement, 
ABS en ESP

 

Elektrische 
schema's voor EPS, 
airconditioning, 
klimaatregeling



Foutcodes (fabrikant 
en EOBD) 

Foutcodelink naar 
Smart-module 

Component en 
massapuntlocaties  

ECAS (elektronisch 
geregelde 
luchtvering)





LOCATIE

Locaties van 
componenten zijn direct 
toegankelijk vanuit de 
componentdiagnose. 

AFBEELDING

Generieke afbeelding 
van de getoonde 
component.

COMPONENTINFORMATIE

Gedetailleerde 
technische informatie. 

De componentinformatie bevat techni-
sche gegevens over de geselecteerde 
component. De gegevens omvatten 
een functionele beschrijving en gene-
rieke scoopbeelden (indien van toepas-
sing).

Begeleide diagnose met VESA MK II | algemene functies
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Elektrische schema's

COMFORT 
ELEKTRISCHE 
SCHEMA'S

Duidelijke, 
‘gelokaliseerde’ 
elektrische schema's.

Duidelijke ‘gelokaliseerde’ elektri-
sche schema's voor alle belangrijke 
voertuigfuncties, met tracerings-
functies voor snelle en efficiënte re-
paraties die in één keer succesvol zijn.

FUNCTIES

Elektrische schema's voor 
elektrische systemen 
en componenten zoals 
deurvergrendelingen, 
elektrische ramen, wis- 
en sproeisystemen voor 
ruiten en koplampen, 
airbags, buitenverlichting 
en start- en laadsystemen

 

Pan-en-zoom 
functionaliteit  

Markeringsfunctie 
voor het volgen van 
bedrading van en naar 
componenten

 



Zekeringen en relais

HaynesPro WorkshopData™ Smart

ZEKERINGEN EN 
RELAIS

Handige functie 
voor het vinden en 
identificeren van 
zekeringen. 

Zekeringenkasten kunnen zich op 
allerlei plekken in een voertuig be-
vinden, waardoor ze soms moeilijk te 
vinden zijn. Dankzij de gegevens in 
Zekeringen en relais kunnen ze veel 
sneller worden gevonden.

De locaties van zekeringen zijn ook 
rechtstreeks te vinden via het elektri-
sche schema.

FUNCTIES

Locaties van zekeringen- 
en relaiskasten  

Overzicht van zekeringen 
en relais  

Waarschuwingslampjes en indicatoren

Een uitgebreide lijst 
van mogelijke waar-
schuwingslampjes.

Specifiek per fabrikant, met korte be-
schrijvingen en oplossingen.

�� Merk-specifiek overzicht van 
beschikbare waarschuwings-
lampjes

�� Zowel voor de Europese als 
voor de Amerikaanse auto-
markt
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Elektronische procedures

HaynesPro WorkshopData™ Electronics

ACCU: PROCEDURES 
VOOR ONTKOPPELEN 
EN AANKOPPELEN

Het af- en weer 
aankoppelen van een 
accu was vroeger heel 
eenvoudig.

In moderne voertuigen is dit inge-
wikkelder geworden. De monteur 
dient te weten welke procedures hij 
moet volgen nadat de accu weer is 
aangekoppeld. Anders moet de eige-
naar met de auto terug naar de gara-
ge vanwege fouten in systemen zoals 
de parkeerhulp of de elektrische ra-
men. Vanwege het toenemende aan-
tal hybride voertuigen op de markt 
hebben monteurs ook behoefte aan 
specifieke instructies om veilig met 
dergelijke voertuigen te kunnen wer-
ken.

Andere beschikbare 
procedures:

HOOGSPANNINGSCIRCUIT: 
DEACTIVEREN

START- EN STOPSYSTEEM: 
DEACTIVEREN/ACTIVEREN
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BEGELEIDE DIAGNOSE

Een innovatieve 
applicatie voor 
elektronica-diagnose. 

VESA is een innovatieve tool voor 
elektronica-diagnose die uniek is in 
de aftermarket. Met data verkregen 
van het CAN-bussysteem van het 
voertuig helpt VESA de monteur bij 
het diagnosticeren van storingen 
en componentfouten die foutcodes 
genereren. VESA vertaalt de vaak ver-
warrende elektrische schema's van 
de OEM naar een duidelijke, beter 
leesbare vorm en zoomt vervolgens 
in op het desbetreffende component 
of bedrading.

VOERTUIGSYSTEMEN 
SELECTEREN

Informatie die 
praktische waarde 
toevoegt voor de 
professionele 
monteur.

WorkshopData geeft directe toegang 
tot een groot aantal technische 
servicebulletins (TSB's), afkomstig 
van OEM's (original equipment 
manufacturers).

Ons team van technische auteurs 
past de TSB's zorgvuldig aan de wen-
sen en behoeften van de gebruikers 
aan. Met één muisklik kan de mon-
teur zien of er technische service-
bulletins beschikbaar zijn voor een 
bepaald voertuig.

Locaties

Een van de doelen van 
de data van HaynesPro 
is terugdringen 
van het aantal niet-
factureerbare uren. 

Dankzij onze Locatie-functie kunnen 
de gezochte componenten, regeleen-
heden en massapunten in een oog-
wenk worden gevonden. Alle locaties 
zijn te vinden via de lokale elektrische 
schema's.

Beschikbare locaties

EOBD-STEKKER

REGELEENHEDEN

MASSAPUNTEN

MOTORMANAGEMENT

ZEKERINGEN EN RELAIS

VERWARMING, VENTILATIE EN 
AIRCONDITIONING (HVAC)


