
4. DAVIE

DAVIE staat voor DAF Vehicle lnvestigation
Equipment.

Waaruit bestaat "DAV|E"?
"DAVIE" is opgebouwd uit de volgende
componenten:

- een speciale computer.

- een data-controller (een apparaat dat zorgt
dat de computer met de elektronika in het
voertuig kan "pratenJ.

- drie signaleringslampjes.

- een kabel voor aansluiting op het voertuig.

- een kotfer waarin alle bovenstaande
componenten zijn opgenomen.

Wat kan men met "DAVIE" doen?
Met "DAVIE" kan men bij diverse elektronische
systemen:

- Foutnummers uitlezen

- Functietesten

- Programmeren

Foutnummers uitlezen
Verschillende systemen in het voertuig kunnen
zelf storingen signaleren (niet alle stbdngen)
en opslaan in hun geheugen.
De opgeslagen fouten in het geheugen van
een systeem kunnen door DAVIE in de vorm
van foutnummers uitgelezen worden. Deze
foutnummers verschijnen dan op het
beeldscherm en staan dan niet meer in het
geheugen van de elektronische unit. DAVIE
wist tijdens "foutnummers uitlezen" dat
geheugen.

Functletesten
Hiermee kan men van oen systeem de
ingangen testen en uitgangen sturen. Er kan
getest worden of de ingangssignalen het
systeem binnenkomen en of ze de juiste
waarde hebben.
Door met DAVIE de uitgangen direct aan te
sturen, kan men controleren of de daarop
aangesloten componenten zoals relais,
ventielen en elektro-motoren op de juiste wijze
functioneren.
Deze functietest is belangrilk, omdat er niet
voor ieder mogelijke storing een foutnummer
bestaat en ook, om wanneer er wel een
foutnummer is uitgelezen, gericht te kunnen
zoeken en meten.

Programmeren
Voertuigtype- en toepassings-afhankelijke
gegevens kunnen met DAVIE in het geheugen
van de elektronische units worden ingegeven.
Bij ECAS worden deze gegevens in de vorm
van een tabel ingegeven (type-afhankelijk,
want de tabel bevat gegevens als rijhoogte en
aslasten).
Bij E-Gas kunnen, indien PTO-toerenregeling
is opgebouwd, motortoerentallen voor
PTO-gebruik worden ingegeven.
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Fig. I
A. In/uit schakelaar
B. Diagnose aansluiting
C. lndicatielampjes
D. Toetsenbord
E. Helderheidsinstelling
F. ROM-cartridge

Het werken met DAVIE

Met schakelaar A (Fig.1) kan DAVIE in- en uitgeschaketd worden.
Na het inschakelen verschijnt de volgende tekst:

DAF VEHICLE INVESTIGATION EQUIPMENT

Diagnose steker aansluiten en
voertuig op contact zetten
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G.
H,

Vergrendeling ROM-cartridge
Reset knop

Hoe moet DAVIE op het voertuig worden aangesloten
DAVIE wordt met behulp van een kabel (die in de koffer aanwezig is), met daaraan een 16-polige
steker, op het voertuig aangesloten. De plaats van aansluiting is afhankelijk van het type voertuig,
doch meestal in de centraalkast. Voor de juiste plaats wordt verwezen naar de werkplaatsinstructie
van het te testen voertuig. De andere zijde van de kabel wordt in de DAVIE-kotfer aangesloten (zie B
in Fig.l).

In de diagnosesteker zitten de volgende aansluitingen:

1

2
5
6
7
9

Voeding DAVIE
Massa DAVIE
E-Gas
tTc
ECAS
ESU (bus)

Betekenis van de drie lamples op DAVIE
Als men bij het openen van de kotfer het deksel ver genoeg naar achteren draait kan dit gemakkeli.jk
van de kotfer worden afgenomen. Het bedieningspaneel is nu zichtbaar. Boven het beeldscherm zijn
drie lampjes (C in Fig.l) aangebracht die de volgende informatie geeft:

POWER ON Als dit lampje brandt is voedingsspanning van het voertuig aanwezig.

IDLE Als dit lampje brandt wacht het systeem op informatie van de gebruiker. Gaat dit
lampje knipperen, dan wordt de informatie die is ingegeven venarerkt.

Als dit lampje brandt is er een fout opgetreden in de verwerking van gegevens
tussen de computer en de data-controller,
Deze fout wordt door DAVIE automatisch hersteld, of er verschijnt een foutnummer
op het scherm die aangeeft waar de fout zich bevindt.

FAULT
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Het toetsenbofd
Het toetsenbord (D in Fig. 1) bestaat uit:

numerieke toetsen (cijfers)
functie toetsen (tekens)

De betekenis van de cijfers is duidelijk, doch de betekenis van de functietoetsen verdient nadere
toelichting.

î Ga naar het vorige scherm.

I Ga naar het volgende scherm.

<- Terug naar de voorgaande positie op het scherm.

* Terug naar het begin van het programma. Dit is het HOOFD-MENU.
Deze toets wordt de ESCAPE-toets genoemd.

I

I Met deze toets wordt een opdracht uitgevoerd.
+r Deze toets wordt de ENTER-toets genoemd.

Het beeldscherm
Omdat het scherm is opgebouwd uit vloeibare kristallen, kan de helderheid verschillen afhankelijk
van de hoek waarmee men op het scherm kijkt. De helderheid is in te stellen met behulp van een
regelaar (E in Fig. 1).

Het automatisch uitgaan van DAVIE
Indien DAVIE geen spanning krijgt van het voertuig en toch is aangezet, treedt er een schakeling in
werking die zorgt dat de batterijen niet onnodig worden ontladen. Als er binnen 40 seconden geen
toets meer wordt bediend zal de computer automatisch worden uitgeschakeld. Wil men daarna
doorgaan met een programma, dan moet DAVIE eerst UIT en vervolgens weer lN worden
geschakeld.
De computer houdt het laatste beeld vast en dit beeld verschijnt weer als DAVIE opnieuw wordt
ingeschakeld.

Het verurisselen van de ROM-cartridge (F in Fig. 1)
De ROM-cartridge bevat de software die nodig is om de elektronische systemen te testen. De
software moet regelmatig aangepast worden omdat systemen uitgebreid worden en/of er systemen
bijkomen. Als er aanpassingen in de software zijn wordt men hiervan op de hoogte gebracht. Om de
software eenvoudig te kunnen verwisselen wordt er met ROM-cartridges gewerkt.

DAVIE MAG ALLEEN WORDEN GEOPEND DOOR DAARTOE BEVOEGDE PERSONEN!!

De ROM-cartrigde zit vergrendeld met een schuif (G in Fig.2). Bij het vervangen van
de ROM-cartridge moet DAVIE eerst uitgezet worden, waarna de schuif op de stand free gezet
moet worden.
De cartridge kan nu eenvoudig uitgeschoven worden.
Leg nu de nieuwe cartridge goed in de geleiding en druk voorzichtig door totdat
de stekerverbinding is gemaakt. Vergrendel de cartridge door de vergrendelschuif in de stand tock
te zetten.
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Het opnieuw starten van DAVIE
Nadat DAVIE wordt aangezet, zal het nieuwe programma automatisch geladen worden. Het is ook
mogeliik dat bij het laden een fout optreedt.
In de koffer is een sticker (Fig.3) aangebracht waarop is aangegeven wat men moet doen als op het
scherm de tekst "SYSTEM lNlTlALlZE" verschijnt.
Het is ook mogelijk dat er een vreemde tekst op het scherm verschijnt en/of het akoestisch alarm
constant werkt. In dit geval moet met een puntig voorwerp de resetknop (H in Fig.2) worden
ingedrukt.
De tekst "SYSTEM lNlTlALlZE" verschijnt nu op het scherm. Als verder de instructies op de sticker
gevolgd worden, zal het programma weer goed functioneren.

Het bllladen van DAVIE
ln de DAVIE-kotfer bevindt zich een adapter waarmee DAVIE opgeladen moet worden indien deze
niet in gebruik is. De aansluitplug bevindt.zich aan de linkerzijde van de kotfer. DAVIE moet daarbij
wel uitgeschakeld worden.
Indien de DAVIE niet voldoende geladen is verschijnt er op het scherm "CHARGE BATTERY",
waarna de DAVIE minimaal 10 uur moet worden biigeladen .

Opstartprodure "DAVIE

Indien u dit scherm ziet druk dan:
2 keer "ENTER'
2 keer'0"
3 keer "ENTER"
Het programma start automatisch op.

Flg. 3

DAVIE nooit aansluiten tiidens: snelladen, lassen, gebruik van starlhulp.

Voor welke systemen is DAVIE geschikt?
De volgende systemen zijn tot nu toe met DAVIE te behandelen: ECAS, E-Gas, lTC, ESU (bus).

De foutnummers van DAVIE
Indien er meerdere foutnummers tegelijk verschijnen is dit meestal terug te voeren tot slechts een

fout in het systeem.
Door deze storing te repareren zullen meestal alle foutnummers verdwiinen.
Als op het scherm verschijnt "GEEN FOUTNUMMERS" dan kan er toch nog een storing in het
systeem zijn die geen foutnummer kent.
Er moet daarom altijd een functletest worden uitgevoerd.
In DAVIE zelf kunnen ook fouten optreden. Men herkent dit, als het programma in DAVIE niet opstart
en vervolgens enkele seconden een foutnummer op het scherm verschijnt, waarna het
"HOOFDMENU" terug keert. Hieronder worden de oorzaken en de mogelijke oplossingen gegeven.

SYSTEM INITIALIZE

DATEffl ME (MMDDYYhhmmss) 000000000000

4- -5



Foutnummers 17, 20, 21, 22, 23, 25 en 26 zijn procedurefouten in DAVIE.

Deze fouten worden automatisch door DAVIE opgeheven.
lndien deze foutnummers toch blijven verschijnen en DAVIE is ten gevolge hiervan
niet In staat te functioneren dan moet DAVIE ter reparatie worden aangeboden bij
de vestiging.

Foutnummer 18: Data-controller defect.

Deze fout wordt automatisch door DAVIE opgeheven.
lndien dit foutnummer blijft verschijnen en DAVIE is ten gevolge hiervan niet in
staat te functioneren, dan moet DAVIE ter reparatie aangebodLn worden bij de
vestiging.

Foutnummer 19: ECAS-unit defect.

Voedingsspanning te laag of geen verbinding met DAVIE.

Controleer de beide voedingsspanningen op de aansluitpunten 1 en 9 van de
ECAS-unit (ca. 24 volt).
Controleer de massa op de aansluitpunten 27 en 35 van de ECAS-unit.
Controleer draad 4732 van de diagnosesteker (pin 7) naar aansluitpunt 4 van de
ECAS-unit.
Indien bovenstaande metingen goed zijn bevonden dan zal waarschijnlijk de
ECAS-unit defect zijn.

Foutnummer 24: Geen communicatie met ECU.

Bij keuze (1) ECAS: zie foutnummer 19.
Bij keuze (2) E-Gas: zie foutnummer 29.
Bij keuze (3) ITC: zie foutnummer 30.
Bij keuze (a) ESU (bus): zie foutnummer 32.

Foutnumme r 27 : Algemene communicatiefout.

contact uitschakelen en diagnosesteker uit het voertuig nemen en na ca.
5 seconden terugsteken.
Als foutnummer 27 en 29 tegelijk optreden moet de E-Gas-unit gedurende
5 seconden spanningsloos gemaakt worden, door de zekeringen E055 en E0S7
tegelijk even uit de zekeringhouder te nemen.

Foutnummer 28: Fout bij EPROM's.

In de ROM-cartridge ziin de EPROM's niet juist geplaatst, of er ontbreken
EPROM's (programma).
De ROM-cartridge is niet aanwezig of niet goed aangebracht.
Indien dit foutnummer blijft verschijnen en DAVIE is ten gevolge hiervan niet in
staat te functioneren dan moet DAVIE ter reparatie worden aangeboden bij de
vestiging.

Foutnummer 29: E-Gas-unit defect.

Voedingsspanning te laag of geen verbinding met DAVIE.

Controleer de beide voedingsspanningen op de aansluitpunten 612 en 2112 van de
E-Gas-unit (ca. 24 volt).
Controleer de massa op aansluitpunt 32/1 en de meetmassa op 9/1 (draad 9105)
van de E-Gas-unit.
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Controleer draad 4697 van de diagnosesteker (pin 5) naar aansluitpunt 32/1 van de
E-Gas-unit.
Indien foutnummer 29 en 27 tegelijk optreden moet de E-Gas-unit gedurende
5 seconden spanningsloos gemaakt worden, door de zekeringen E055 en E057
tegelijk even uit de zekeringhouder te nemen.
Indien bovenstaande metingen goed zijn bevonden, zal waarschijnlijk de de
E-Gas-unit defect ziin.

Foutnummer 30: ITC-unit defect.

Voedingsspanning te laag of geen verbinding met DAVIE.

Controleer de beide voedingsspanningen op de aansluitpunten 1 en 9 van de
ITC-unit (ca. 24 volt).
Controleer de massa op aansluitpunten 27 en 28 van de ITC-unit.
Controleer draad 3519 van de diagnosesteker (pin 6) naar aansluitpunt 4 van de
ITC-unit.
Indien bovenstaande metingen goed zijn bevonden dan zal waarschijnlijk de
ITC-unit defect zijn.

Foutnummer 31: DAVIE herkent de unit niet.

Controleer of de laatste DAVIE-versie in de koffer zit.
Vervang de ESU-unit.

Foutnummer 32: ESU-unit defect.

Voedingsspanning te.laag of geen verbinding met DAVIE.

Controleer de beide voedingsspanningen op de aansluitpunten 11 en 1 van de
ESU-unit (ca. 24 volt).
Controleer de massa op aansluitpunt 12 van de ESU-unit.
Controleer draad 4047 van de diagnosesteker (pin 9) naar aansluitpunt 10 van de
ESU-unit.
Indien bovenstaande metingen goed zijn bevonden dan zal waarschijnlijk de
ESU-unit defect zijn.

Foutnummer 33: Communicatiefout met ESU.

Maak nogmaals keuze (4) ESU.
Bij herhaald optreden moet de ESU-unit vervangen worden.
Blijft deze fout optreden dan moet DAVIE ter reparatie bij de vestiging aangeboden
worden.
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