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SECONS Ltd. eller NEtech ApS er ikke tilknyttet til Bayerische Motoren Werke AG i nogen 
form. 

SECONS Ltd. eller NEtech ApS er ikke ansvarlig for ødelæggelser forsaget af BimCOM 
programmet. 

Læs venligst denne brugermanual omhyggeligt før brug af BimCOM programmet. 

Før du starter med at bruge programmet, læs venligst licensaftalen.  

Det står under [Om BimCOM]. 

 

BMW og Bayerische Motoren Werke AG er et registreret varemærke af Bayerische 
Motoren Werke AG eller andre ejere. 
 
Alle varemærker brugt i denne dokumentation eller programmer eller andet materiale 
er kun brugt nominativ, som forklaring og kan være ejendom af de respektive ejere.
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 1  Introduktion 
Mange tak for køb af BimCOM diagnose interface og software. BimCOM er et 
professionelt værktøj for diagnose på BMW / Mini køretøjer. Læs venligst denne manual 
grundigt før du bruger produktet. 
 
Vi håber du får meget glæde af vores produkt. Hvis der er spørgsmål, problemer eller 
tilbagemeldinger, kontakt os venligst på support@netech.dk.  Vi er her for at hjælpe! 
 

 1.1  BimCOM nøglefunktioner 
• Komplet multiplexer funktion med smart USB2.0 interface 
• Automatisk styreenhedsgenkendelse 
• Automatisk scan af alle styreenheder i køretøjet 
• ECU identifikation 
• Fejlkode (DTC) udlæsning 
• Sletning af fejlkoder 
• Fryseramme data for fejlkoder 
• Måleværdier / live data 
• Live data logning 
• Diagnoseprotokol printes 
• Aktor test 
• Aktivering og Kodning funktioner 
• Konfiguration (Benævnt: ”Styreenheds kodning” i originaltester) 

En liste med understøttede modeller, styreenheder og deres muligheder, er tilgængelig 
her: www.obdtester.com/da/bimcom-eculist 
 

 1.2  Software opdatering 
Opdateringer til købt software version, er gratis tilgængelige. De kan downloades fra 
www.netech.dk/sec/sdl 
Efter indtastning af BimCOM interface serienummer som Login (Password er ikke 
nødvendigt). Serienummer findes på interface mærkat eller i menuen [Indstillinger]. Vi 
anbefaler løbende at installere den seneste version, fordi opdateringerne betyder 
understøttelse af nye styreenheder og rettelser af eventuelle problemer. 
Der er ofte nye opdateringer! 

Det anbefales også at opdatere firmware i diagnose interface, hver gang software bliver 
opdateret.  
Det er ikke nødvendigt at montere interface i en bil.  

Tilslut USB stik fra interface til din computer. 

Tryk på [Indstillinger] → [Upgrade firmware]. 

Tryk på  [Upgrade firmware]. 

 

Afbryd IKKE forbindelse til interface, mens opgradering af firmware foregår! 

 

http://www.netech.dk/sec
mailto:support@netech.dk
http://www.obdtester.com/da/bimcom-eculist
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 1.3  Tidlig udgave 
BimCOM er klar til at opfylde alle krav, selv for de mest krævende kunder. Produktet er i 
stand til at udføre avanceret diagnosticering af hundredvis af BMW / Mini styreenheder 
og er stadig intuitivt og nemt at bruge. 

På trods af en lang udvikling, kan softwaren stadig indeholde nogle fejl eller manglende 
funktioner. Vi har startet med at tilbyde BimCOM som beta udgave, på grund af stor 
efterspørgsel fra kunderne. 

Men vores arbejde med udvikling af produktet fortsætter stadigvæk. 

Baseret på tilbagemeldinger fra vores testpersoner og kunder fra hele verden, 
fortsætter vi med at forbedre softwaren og udvide funktioner, forbedre køretøjs 
dækning og rette alle indberettede softwarefejl. 

Jeres tilbagemeldinger er meget vigtige for os. Vi vil gerne høre dine ønsker til 
forbedringer og rettelser. Afhængig af jeres tilbagemeldinger, regner vi med at 
opdatere software ofte.  

For den mest optimale måde at melde tilbage på, se side 28. 
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 2  BimCOM software og driver installering 

 2.1  Microsoft Windows system 
1. Isæt vedlagte CD i dit CD-ROM drev (eller fra hjemmeside) 
2. Kør installations filen BimCOMSetup.exe 
3. Vælg sprog for installeringsprogram (er ikke på dansk) 

 
4. Vælg din placering for BimCOM og klik på knappen [Install] og efter succesfuld 

installering, tryk på knappen [Close] 

 
BimCOM interface USB drivere opdateres automatisk under installeringen. Hvis du bliver 
spurgt om at installere „usignerede“ driver, klik på ”Installer denne driver software 
alligevel” (Microsoft® Windows® 7) eller ”Fortsæt alligevel” (Microsoft® Windows® XP). 

 
Microsoft® Windows® vil automatisk installere driveren når du indsætter BimCOM USB 
stikket i USB porten. 
Driver installering er ikke nødvendigt for GNU/Linux system. 
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 2.2  Microsoft Windows 8 driver installering 
Ved problem med driver installering på Windows 8 (64-bit), følg venligst følgende proce-
dure: 

1. Tryk [Windows tast] (flag) + [R] 
2. Skriv så: shutdown /r /o /f /t 00 (Der er et mellemrum før hver / og 00) 
3. Klik på "Ok" knap 
4. Windows vil nu genstarte til en "Vælg en indstilling " skærm 
5. Vælg "Fejlfinding" fra "Vælg en indstilling" skærmen 
6. Vælg "Avancerede indstillinger " fra "Fejlfinding" skærmen 
7. Vælg "Start indstillinger " fra "Avancerede indstillinger " skærmen 
8. Klik "Genstart" knappen  
9. Windows vil genstarte til "Avancerede boot indstillinger" skærmen 
10. Vælg "Deaktiver tvungen driver signatur" (Tryk det korrekte nummer på dit tasta-

tur for denne valgmulighed) 
11. Efter systemet starter, installeres diagnose interface driver ligesom for Windows 7 

 
Hvis firmware ikke er seneste version, skal du først opdatere firmware i interface, fra en 
anden computer, som ikke er Windows 8! 
 
Windows Vista & 7 kræver signerede *.sys filer (vi bruger usbser.sys installeret fra Micro-
soft med gyldig digital signatur). Den endelige Windows 8 version kræver også signerede 
*.inf filer (det er de ikke i vores tilfælde). Den ovennævnte procedure hjælper med at 
ungå ikke signerede *.inf filer. Når driver er installeret, vil programmet virke. 
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 2.3  GNU/Linux system 
Vores diagnose system er testet til at køre under Linux. Det er ikke nødvendigt med et 
specielt program, vi har fremstillet programmet til at køre under Linux og andre 
systemer der bruger Wine. 
For mere information om Wine se venligst på:  www.winehq.org 
 

• Krav 
• Linux 2.6.x med USB understøttelse (eller FreeBSD) 
• USB CDC Driver 
• Wine 1.0.1 

Seneste Debian Linux eller Ubuntu opfylder ovenstående krav. 

• Konfigurer enheder 
Driver installation er ikke nødvendigt for operation på GNU/Linux system. Diagnose 
programmet kræver adgang til /dev/ttyACMx enheder fra Wine miljøet. Det kan 
indstilles meget nemt, ved at bruge følgende kommandoer: 
ln -s /dev/ttyACM0 ~/.wine/dosdevices/com5 
ln -s /dev/ttyACM1 ~/.wine/dosdevices/com6 
ln -s /dev/ttyACM2 ~/.wine/dosdevices/com7 
ln -s /dev/ttyACM3 ~/.wine/dosdevices/com8 

Diagnose interface skulle herefter være tilgængelig fra BimCOM diagnose programmet. 

• Installering 
Programmer kan installeres ved at starte setupxx.exe filen med wine, f.eks. wine 
BimCOMSetup.exe. 

 
Du kan downloade den seneste version af BimCOM fra: www.netech.dk/sec/sdl

http://www.netech.dk/sec
http://www.winehq.org/
http://www.netech.dk/sec/sdl
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 3  Første trin med BimCOM diagnose 
 

1. Tilslut BimCOM interface til USB stik på din computer. 

2. Forbind BimCOM interface til bilens OBD stik, database med placering af 
diagnosestik i køretøjer, er tilgængelig fra startmenuen på BimCOM, 
[Diagnosestik placering].  

 

3. Udfør BimCOM indstillinger. Vælg [Indstillinger] fra 
startmenuen og konfigurer interface port. Tryk [Læs 
igen] – Denne knap genlæser den COM port der vises 
i pull-down menuvalg, vent et øjeblik. Korrekt COM 
portnr. vælges. Efter korrekt comport er valgt, tryk 
[Gem ændringer] > [Tilbage] > [Indstillinger] 
 

4. Tryk [Gem ændringer] og gå tilbage til hovedskærm. 

5. Aktiver tænding, men start ikke motoren. 

6. Tryk [Vælg styreenhed] og vælg den korrekte model! 

7. I et nyt vindue vælges så den ønskede styreenhed. 

 

8. Hvis styreenheden blev identificeret kan diagnose funktionerne nu vælges. Ellers 
skal du vælge den korrekte styreenhed fra udvalg (se yderlige beskrivelse side 
Fejl! Bogmærke er ikke defineret.). 
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 4  BMW / Mini diagnosestik 
Placering af diagnosestik kan ses i BimCOM programmet fra startmenuen på BimCOM, 
[Diagnosestik placering], hvor der vises database med billeder over diagnosestik 
placeringer. 

 4.1  EOBD stikforbindelse 
Batteri kl.15 1 9 TD signal (Omdr.) 

SIA nulstillings signal 2 10 - 

Ethernet RX + 3 11 Ethernet RX - 

Chassis stel (GND) 4 12 Ethernet TX + 

Signal stel (GND) 5 13 Ethernet TX - 

D-CANH 6 14 D-CANL 

ISO9141 K-Line 7 15 ISO9141 L-Line 

ISO9141 K-Line 8 16 Batteri kl.30 
Standard EOBD stik er normalt brugt siden 2000. 

Husk: Dette er kun til BMW og Mini modeller. 
Bentley og Rolls-Royce bruger andre forbindelser. 

 4.2  20-pin diagnosestik 
Hvis køretøj er udstyret med både EOBD stik og 20-pin rundt diagnosestik, skal 20-pin 
diagnosestik altid bruges, fordi EOBD stik der kun bruges til motorstyring. 

Pin Beskrivelse 

1 Hastighedssignal 

7 Service interval 

14 Batteri + kl.30 

15 ISO 9141 L-line 

17 ISO 9141 K-line karosseri 

19 Stel 

20 ISO9141 K-line fremdrivning 
 

 4.3  10-pin motorcykel diagnosestik 
Pin Beskrivelse 

1 Batteri kl.15 

2 Batteri kl.30 

3 Stel 

4 K-line BMS / ABS 
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 5  Indstillinger 
 Alle funktioner er beskrevet nedenfor. 

 

Sprog 
Vælg dansk sprog i drop-down menuen foroven til venstre. 

 

Enheder 
Du kan vælge metrisk (bruges normalt) eller imperial for målte enheder. 
 

Ekspert funktioner 
[Udviklings funktioner] - Aktiverer ekstra funktioner der er under udvikling. Denne 
indstilling gemmes ikke ved afslutning af programmet, således at markering ikke er 
aktiv, når programmet startes på ny. Aktiver ikke denne funktion, hvis ikke det er 
anmodet fra Secons eller NEtech, da disse funktioner kan være farlige, hvis de ikke 
bliver udført korrekt. 
[Ekspert tilstand] – Aktiverer ekstra funktioner, så som speciel kodnings funktioner eller 
ekstra konfigurations muligheder. Disse funktioner er tiltænkt den erfarne tekniker og 
tilbydes som ”som tilgængelig” funktion, med absolut ingen garanti. Det anbefales ikke 
at markere denne funktion som standard. Denne tilstand udelader også nogle advarsels 
beskeder og spørgsmål. 
 

http://www.netech.dk/sec
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Vælg interface port 
[Læs igen] – Denne knap genlæser den COM port der vises i pull-down menuvalg. Korrekt 
COM port nr. skulle allerede være valgt, efter USB stik er tilsluttet til computer og klik 
på [Læs igen]. 
Tip: Efter korrekt comport er valgt, tryk [Gem ændringer] > [Tilbage] > [Indstillinger]. 
 

[Test interface] – Før brug af program, test korrekt virkemåde for det tilsluttede 
interface, ved at klikke på denne knap. Efter succesfuld test, vises serienummer for dit 
interface under comport feltet, herefter firmware version og eventuelle ekstra licenser. 
  

[Aktiver licens] – Denne knap er for at aktivere eventuelle tilkøbte licenser, for 
specielle funktioner. Standard licens for brug af BimCOM diagnose software er allerede 
aktiveret før køb. 
 

[Opgrader firmware] - Denne knap bruges til at opdatere firmware software i interface. 
Det anbefales at udføre efter hver software opdatering. Pas på ikke at afbryde interface 
forbindelse under opdatering. 
 

[Enhedshåndtering] – bruges til at finde det korrekte comport nummer, eller for at 
geninstallere driver. Denne enhed vises som ”ELM-USB interface (COMx)” under ”Porte 
(COM og LPT)”. 
  

[Bluetooth manager] – er forberedelse til evt. kommende bluetooth mulighed. Knappen 
er ikke aktiv i øjeblikket. 

Tryk [Gem ændringer] når du har ændret noget. 

 

Protokolindstillinger 
Det er muligt at bruge forskellig timing til de forskellige diagnoseprotokoller. Det er 
avanceret mulighed, der for eksempel hvis der er problemer med forbindelse til 
styreenhed med langsomt svar. 

[Genopret til standard] – Denne knap genskaber modificeret timing for alle protokoller 
til standard værdier. 

Ændring af protokol indstillinger er ikke krævet ved normal brug. Hvis det skulle 
være nødvendigt i specielle tilfælde, vil det være på foranledning fra 
Secons/NEtech. 

 

Debug funktioner 
Ved at klikke på [Gem debug] knap, gemmes en debug log fra den seneste 
kommunikation med køretøjet. Indsendelse af denne fil kan være forespurgt fra 
Secons/NEtech. Ud fra denne debug log fil, kan vi kontrollere om kommunikation er 
foregået korrekt. 

Brug af denne funktion er vigtig for succesfuld fejlfinding, ved program fejl. For 
mere information om denne funktion, se side Fejl! Bogmærke er ikke defineret.. 
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 6  Forbindelse til styreenheder 

 6.1  Modelvalg 
Før der oprettes forbindelse til en 
styreenhed (eller der udføres en 
Auto-scan), er det nødvendigt at 
vælge køretøjs model. Korrekt 
valg af køretøj er meget vigtig! 
 
Noget anderledes i forhold til 
andre BMW diagnosetestere, skal 
BimCOM genkende styreenheden 
eksakt, for at kunne udføre f.eks. 
ECU konfiguration. 
 

Det er muligt at BimCOM 
genkender styreenheds varianter 
forskelligt. Men det er også muligt at den installerede styreenheds variant er genkendt i 
en anden model. I sådan et tilfælde, vises en advarsels besked og diagnose er mulig. 
Men vi vil meget gerne have dig til at sende en ECU snapshot fil til os, for at analysere 
problemet. Læs også mere herom side 29 

De fleste modeller kræver fuldt opladet batteri for diagnose. Det anbefales 
kraftigt at bruge en kraftig batterilader under diagnose! 

Nogle styreenheder ”falder i søvn” efter nogle minutter, i sådanne tilfælde 
afbrydes/tilslutter tænding, for at aktivere de styreenheder igen, eller tænd for 
katastrofeblinklys. 

 

 6.2  Valg af styreenheds variant dialog 
Hvis BimCOM ikke kan genkende 
styreenheds variant automatisk, 
vises følgende skærmbillede og 
man skal prøve at vælge korrekt 
styreenhed fra listen. Du kan få 
mere information ved at trykke 
på knappen[Vis ECU information] 

• Det er vigtigt at vælge den 
korrekte styreenhed, for 
korrekte diagnose 
funktioner. 

• Hvis du vælger forkert 
identifikation, skal du ikke 
udføre kodning eller programmerings funktioner: Forkert brug kan evt. ødelægge 
ECU eller komponenter. 

Funktionen [Gem ECU information] gør det muligt at gemme 
udviklingsinformation (Snapshot) fra styreenheden til en fil. Vi vil meget gerne 

modtage disse filer, hvis du vil sende den/dem til os. Vi vil gerne tilføje understøttelse 
for disse styreenheder i næste BimCOM version. 

http://www.netech.dk/sec
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Bentley og Rolls-Royce styreenheder kan ikke genkendes automatisk. Derfor vil der altid 
blive vist ”Ukendt styreenhed”. 

 

 6.3  Styreenhed mangler i køretøjs test 
Hvis du mener at der mangler nogle styreenheder i vores database, kan du prøve at 
udføre Auto-scan for en anden model. Denne situation kan opstå hvis BMW installerer 
nogle specielle funktioner i et køretøj hvor det normalt ikke bruges. Brug venligst 
følgende tabel for at vælge ”alternative” modeller (der dækker andre styreenheder, 
men samme protokol og adresser). 

Den følgende tabel viser alternativ modeller der kan vælges for at kontrollere om der 
genkendes flere styreenheder: 

Aktuel model Alternative modeller for ”ukendte styreenheder” 

Alle E3x, E4x, E5x modeller 3-serie E46, 5-serie E39, 7-serie E38 

6 E63/E64, X1 E84, X6 E71 3-serie E60, X5 E70 

Alle F-chassis (Fxx modeller) inkl. Mini F5x 3-serie F30, 5-serie F10, 7-serie F01 

 

Hvis du finder nogle styreenheder der ikke er tilgængelig ved valg af korrekt model, så 
send venligst Snapshot fil for denne styreenhed. Se side 29 for beskrivelse af Snapshot 
fil. 

 

 6.4  Kommunikations protokoller 
BimCOM understøtter følgende protokoller: 

Pin Beskrivelse 

KW71 Brugt på gamle DME (Op til 1996) og DDE (Op til 3.0, årg. 2000) 

K1 Brugt på indvendige styreenheder på E36 og tidligere modeller 

DS1 Brugt på indvendige styreenheder på E3x / E4x 

DS2 Brugt på indvendige styreenheder på E3x / E5x / E5x 

KWP2000* Brugt på DME/DDE/ABS/EGS styreenheder på E3x / E4x / E5x 

BMW FAST Brugt på ISO9141 diagnose på E6x 

ISO15765 Brugt på CAN-BUS diagnose på E6x og f.eks. 

ISO14229 Brugt på f.eks. (UDS protokol) 
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 7  Auto-scan 

 

Auto-scan starter med det samme når du trykker på knappen [Auto-scan]. 

Denne funktion scanner for alle kendte styreenheder, og viser en liste med de aktuelle 
tilgængelige styreenheder i køretøjet, sammen med antal fejlkoder. 

Du kan dobbeltklikke, eller marker ønskede styreenhed og trykke [Vælg >>] for at starte 
kommunikation med den pågældende styreenhed. 

Auto-scan kan tage et stykke tid for dyre modeller med mange styreenheder. 

Når Auto-scan er i gang, vises antal fundne styreenheder og tidsforløb. For nogle 
modeller kan der f.eks. ikke være fundet nogen styreenheder endnu ved 50 %. 

På Bentley og Rolls-Royce modeller før 2005, er det ikke muligt at læse fejlkoder i nogle 
styreenheder i en Autoscan. Vælg pågældende styreenheder manuelt, for at udlæse 
fejlkoder. 
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 8  BimCOM diagnose funktioner 
Du kan forbinde til styreenheden ved at vælge den fra listen for det valgte køretøj, eller 
fra Auto-scan listen. 

Hvis styreenheden er blevet genkendt korrekt, vises nedenstående diagnosemenu med 
det samme og du kan bruge de forskellige diagnosefunktioner. Hvis styreenheden ikke 
blev eksakt identificeret, bør du læse næste afsnit, før diagnosefunktioner bruges. 

Styreenheds diagnose menuen er inddelt er i 3 dele. Standard funktioner, Avancerede 
funktioner og Ekspert funktioner.  

Standard funktioner er generelt sikkert at bruge under alle omstændigheder. Husk at 
slette fejlkoder, kan resultere i at der fremkommer fejlkoder i andre styreenheder. Der 
kan også fremkomme beskeder i on-board infodisplay. 

Avancerede funktioner kræver dybere kendskab til bil komponenter. Vær forsigtig før 
der udføres aktor test. Forkert aktivering kan medføre defekte komponenter. 

Ekspert funktioner kan medføre alvorlige konsekvenser, hvis de bruges forkert. Læs 
venligst tekniske service bulletiner og værksteds manualer før disse funktioner 
aktiveres. 
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 8.1  Styreenheds identifikation 
Denne funktion viser kun identifikations data udlæst fra styreenheden, f.eks.: 

• Reservedelsnummer (kun de sidste 7 cifre), SW resv.nr., HW resv.nr. 

• Hardware nummer 

• Software nummer 

• Kodning (konfiguration) indeks 

• Diagnose indeks 

• Bus indeks (ikke tilgængelig fra alle styreenheder) 

• Stelnummer (ikke tilgængelig fra alle styreenheder og kan være afkortet) 

• Protokol 

• Andre værdier, f.eks. fabrikant reservedelsnr., afhængig af styreenhed. 

 

Husk mange styreenheder indeholder ikke stelnummer eller andre data (så som 
programmerings dato/etc.). 

Du kan printe identifikation ved at klikke på [Print værdier] eller du kan også klikke på 
[Kopier værdier] for at kopiere data til Windows udklipsholder 

[Gem ecu information] knap bruges til at gemme en ”snapshot” fil, fra tilsluttede 
styreenhed, som beskrevet på side 29 
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 8.2  Læs fejlkoder 
Denne funktion tillader læsning og visning af fejlkoder gemt i styreenhedens 
hukommelse. 

 
Vigtigt: Nogle styreenheder understøtter ikke fejlkodelæsning. 

En ”Statisk” fejl er simpelthen det modsatte af ”Periodisk” og ”Sporadisk”. Når 
en fejlkode er markeret som Periodisk eller Sporadisk, betyder det at fejlkoden 
ikke eksisterede (eller kunne udlæses), i det øjeblik fejlkode udlæsning blev 

udført. 

 

 8.3  Slet fejlkoder 
Denne funktion sletter fejlkoder som er gemt i styreenhedens hukommelse. 

Fejlkoder kan komme frem med det samme igen hvis det pågældende problem stadig er 
til stede, eller der kan være tilstande i styreenheden som gør at det ikke er muligt at 
slette fejlkoden (f.eks. crash data i en airbag betyder at fejlkoden ikke kan slettes). 

Det anbefales at udlæse hukommelse igen ved at trykke på [Læs fejlkoder igen], efter 
at fejlkoder er blevet slettet. 

Husk at der kan være begrænsning på antal fejlkode sletninger, for nogle 
styreenheds typer. 
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 8.4  Fryseramme 
Fryseramme data (Freeze frame, også kendt som snapshot eller omgivelses data) viser 
måleværdier som var aktuelle ved første eller seneste fremkomne af den aktuelt valgte 
fejlkode. 

Husk at BimCOM ikke kan omsætte fryseramme data for alle styreenheder. I sådan et 
tilfælde vises rå hex data værdier. For at forbedre denne funktion, vil vi meget gerne 
have tilbagemeldinger herom. Send styreenheds identifikations data, fejlkode data og 
snapshot fil. Det sendes til NEtech eller support@secons.com 
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 8.5  Måleværdier (live dataværdier) 
Nogle styreenheder er ikke udstyret med alle sensortyper, hvorfor det er muligt, at der 
kun vises minimum/maksimum værdier. 

BimCOM kan vise dataværdier således: 

• Grafisk – hvor der vises 2 måleværdier samtidig, for sammenligning. 

• 3x3 visning – datavisning kan ses fra længere afstand. 

• Dataliste – for visning af alle tilgængelige dataværdier. 

 

 8.5.1  Grafisk visning 
Denne funktion viser 2 måleværdier (også 
kendt som live dataværdier eller sensor 
værdier) samtidig. Måleværdierne kan vælges 
i ”pull-down” menuen øverst i vinduet. 

Knapperne + og – tillader at accelerere eller 
decelerere hastighed for visning af kurverne. 

 
 

 8.5.2  3x3 visning 
For måling og visning af 9 måleværdier 
samtidigt, klik på knappen 
[3x3 visning]. 

 

 

 

 

 

 8.5.3  Liste visning 
Klik på knappen [Liste visning], for måling og 
visning af alle måleværdier samtidigt. 

Husk at det betyder langsommere opdatering 
af måleværdierne, når der vises flere data. 

 

 

 

 8.5.4  Gem til log 
Måleværdier kan gemmes/logges til en fil, ved at trykke knappen [Start logning]. Log 
filen er en standard *.csv fil og kan importeres til Microsoft Excel eller OpenOffice Calc. 
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 8.6  Aktuator test 
Denne funktion bruges til at aktivere komponenter og udføre nogle aktuator tests. 

Nogle aktuatorer kan ikke afbrydes. I sådan et tilfælde, afbrydes tænding for at afbryde 
aktuator test funktion. Nogle aktuator test kører i en specificeret tid.. I sådan et 
tilfælde, viser BimCOM fremskridt forløb, men det kan være det ikke er muligt at stoppe 
aktuator test fra programmet. 

 

Vær sikker på at forstå konsekvenserne af aktivering for ECU komponenter. Vær 
også sikker på at tilstande for aktivering er opnået (tomgang, motor i gang, etc.). 
Kontroller alle test i værkstedsmanualer. 
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 8.7  Kodning og programmerings funktioner (Kommandoer) 

 

Denne funktion tillader at udføre kodnings funktioner.  

Mere information om programmerings funktioner er senere tilgængelig på: 
www.netech.dk/sec/sdl  

Denne funktion er i øjeblikket under udvikling. 

Husk at denne funktion ikke udfører ECU konfiguration (“ECU kodning” i BMW termologi 
for DIS / ISTA / INPA / NCS EXPERT). 

 

 8.7.1  Servicenulstilling og Condition based service 
For systemer før E60 bruges servicenulstilling i instrument (KOMBI). 

For E6x og Fxx karosseri bruges Betingelses baseret service (Condition Based Service), 
som er variabel interval service system. 

CBS justering/nulstilling udføres i DME/DDE, ABS/ASC/DSC, EGS, KOMBI, IHKA. 

 

 8.7.2  Batteri udskiftning 
Når der skiftes batteritype er det nødvendigt konfigurere batteri type i CAS modul. 
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 8.7.3  DDE (Diesel) indsprøjtningsdyse kodning 
Er tilgængelig for alle Bosch DDE systemer siden DDE5. Hver cylinder kan programmeres 
uafhængigt af hinanden. 

 

 8.7.4  Partikelfilter regenerering 
Partikelfilter regenerering er kun muligt for bestemte styreenheder. Kontakt venligst 
NEtech eller SECONS support for at tilføje ekstra styreenheder. 

 

 8.7.5  ECU nulstilling 
Bruges til at nulstille styreenhed (Svarer nogenlunde til afbrydelse af strømforsyning til 
styreenhed). 
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 8.8  ECU konfiguration (ECU kodning) 
Denne funktion tillader dig at konfigurere styreenheds parametre, eller overføre 
konfiguration mellem styreenheder, efter udskiftning. Det er muligt at omkonfigurere 
styreenheder flere gange, dermed genbruge styreenheder flere gange. 

Du kan se en liste med understøttede kodninger for hver styreenhed, på siden med 
understøttede styreenheder (husk at det aktuelle antal mulige konfigurations 
parametre, afhænger af de forskellige styreenheds varianter). 

 

Gem altid en back-up af konfiguration til fil, inden der gemmes nogle ændringer. 

Selv om der ikke vises værdier der kan rettes, er det stadig muligt at gemme eller 
genskabe konfiguration via en fil. 

Hvis en komplet konfiguration indlæsning mislykkes, er det stadig muligt at fortsætte 
med ECU konfigurations data udsnit. 

Konfigurations data udlæst fra styreenhed, bliver verificeret for gyldighed efter 
udlæsning. Første kontrol udføres for validere data overensstemmelse (så som data 
check-sum). Hvis data overensstemmelse validering ikke er i orden, fremkommer der en 
besked om du virkelig ønsker at fortsætte. Dette sker normalt kun når det er en 
styreenhed der endnu ikke er programmeret, eller data er med fejl. Programmet har 
mulighed for at udbedre dette problem, når der skrives ny konfiguration til 
styreenheden. Det er så muligt at fortsætte, men hvis der sendes/skrives forkerte data 
til styreenheden, er der mulighed for at den eller andre komponenter bliver ødelagt. 

 Alle data bliver verificeret for gyldighed. Hvis der findes en forkert konfigurations 
mulighed, vises der en advarsel. 
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Vinduet viser alle værdier som kan ændres. 

Betydning af farverne: 

Grøn linje Kan kun læses (kan ikke rettes) 

Sort linje Redigerbar tekst, ikke rettet (original) 

Grøn værdi Redigerbar, ændret af bruger 

Rød Omkodet værdi 

Violet / rosa værdi Ikke omkodet værdi 

 

 8.8.1  Rediger 
Denne knap tillader dig at ændre den aktuelt 
valgte værdi. 

Der vises detaljeret instruktion for de tilladte 
formater og det viste område. 

Efter redigering kontroller venligst at den 
viste værdi er korrekt, da den kan ændre sig. 
Programmet kan ændre værdien, for at 
overholde de krav fra styreenheden (værdien 
kan blive rundet op, afkortet osv.) 

 

 8.8.2  HEX rediger 
Dette er kun tilgængeligt når ”Ekspert tilstand” er valgt i [Indstillinger], for værdier der 
ikke kan omkodes korrekt. Denne funktion bruges for at redigere værdier direkte som 
binære værdier. 

 

 

 8.8.3  Genopret til original 
Genopret den aktuelt valgte værdi til original tilstand. 

 

 8.8.4  Fortryd alle ændringer 
Skift tilbage til den originale konfiguration (som blev udlæst fra styreenheden da dette 
vindue blev vist). 

 

 8.8.5  << Tilbage 
Går tilbage til foregående diagnose menu. 
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 8.8.6  Hent fra fil 
Henter konfiguration fra en fil på computeren. Data bliver kontrolleret om det passer til 
den aktuelle styreenhed. 

 

 8.8.7  Gem til fil 
Gemmer konfiguration fra styreenheden til en konfigurations fil (for genindlæsning eller 
konfigurations overførsel), eller til en tekst fil. 

 

 8.8.8  Kopier 
Kopier konfiguration til Windows udklipsholder. 

 

 8.8.9  Print 
Printer konfiguration. 

 

 8.8.10  Gem konfiguration til ECU 
Programmerer aktuel konfiguration til styreenheden. Før den nye konfiguration 
programmeres (skrives/gemmes) til styreenhed, kontroller altid at alle værdier har den 
ønskede tilstand. 

Diagnose programmet vil automatisk tilpasse data checksum og lignende. 

Det er muligt at styreenheden ikke accepterer konfigurationen, hvis konfigurations data 
ikke er anvendelige (eller generelt ukorrekte) til den aktuelle styreenhed. I sådan et 
tilfælde skulle originale (ikke ændrede) data gemmes/skrives med succes. 
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 9  Rapportere fejl og forbedringsforslag 
Brugere har adgang til teknisk support. I tilfælde af problemer med BimCOM, tøv ikke 
med at kontakte os direkte support@secons.com eller via NEtech support@netech.dk. 
Læs venligst dette kapitel omhyggeligt, for at forsyne os med alle de nødvendige 
informationer, så vi kan løse dit problem hurtigt. 

Note: 
Før du sender support forespørgsel for fejl i funktioner, vær sikker på at du har 
overholdt alle krævede tilstande for funktionen (f.eks. at du indtaster de korrekte data, 
korrekt motortemperatur for partikelfilter regenerering, korrekt antal nøgler for 
motorstart, osv.).   

I tilfælde af kommunikations problemer anbefaler vi at kontrollere diagnosestik 
forbindelse og gentage procedure mindst 1 gang, forbindelses problemer kan resultere i 
kommunikations forbindelsesproblemer. 

I tilfælde af at du opdager fejl i programfunktioner (f.eks. læsning/sletning af fejlkoder, 
kodnings funktioner, aktortest, forbindelse til ECU….), eller at du har forslag til 
forbedringer til softwaren, eller en funktion ikke virker korrekt, forbered venligst 
følgende data i din e-mail, før du sender din forespørgsel: 

• Detaljeret beskrivelse af problemet. 

• Køretøjsdata, stelnummer, model, modelårgang og motortype. 

• Tilføj debug logfil (hvis der er en funktion der ikke virker korrekt). Denne fil 
gemmer data fra seneste kommunikation mellem program og computer, så vi kan 
fastslå fejlårsag. 

• Tilføj snapshot fra den testede styreenhed, denne fil indeholder vigtige data fra 
styreenheden. 

Vi er meget glade for dine tilbagemeldinger. 

 

 9.1  Hvordan debug logfil fremstilles 
I alle andre tilfælde har vi brug for styreenheds kommunikations debug logfil. Denne log 
fil kan gemmes fra menuen [Indstillinger] hvor du trykker på knappen [Gem debug].  
Det udføres efter du har udført den diagnose som giver et problem. Denne funktion 
gemmer en kommunikations log fil for sidst udførte funktion. Det betyder at du først 
skal udføre den funktion som giver problemer og bagefter gå til menuen i [Indstillinger] 
og trykke [Gem debug]. 

[Debug tilstand] markering betyder, at 
programmet aktiverer diagnose interface specielt, 
således at der logges flere data end ved normal 
drift. Aktiver derefter [Anvend ændringer]. 
Aktiver kun denne funktion hvis du bliver bedt om 
det fra teknisk support. 
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 9.2  Hvordan Snapshot fil fremstilles 
Efter at ønskede styreenhed er valgt, trykker man [Gem ecu information] for at gemme 
snapshot fil. Vælg en placering (mappe) på din computer som du kan finde igen. 

 

Send snapshot fil(er) og eventuel andre filer og data til support@netech.dk, eller direkte 
til support@secons.com 

 

 9.3  Ikke understøttede styreenheder 
I det tilfælde hvor du ser beskeden [Ukendt styreenhed fundet] og: 

• Den installerede styreenhed ikke er tilgængelig i listen 

• Eller du ikke er sikker på hvilken styreenhed du skal vælge 

• Eller du automatisk ønsker korrekt identifikation af styreenheden til næste 
BimCOM version 

• Eller du bare ønsker at hjælpe os med at forbedre BimCOM 

Vil vi være mere end glade for at tilføje ikke understøttet eller ikke genkendte 
styreenheder i næste BimCOM version. Vi kan normalvis gøre dette inden for 1 eller 2 
arbejdsdage, ud fra den såkaldte ”Snapshot fil”: 

Fra vinduet [Ukendt styreenhed] eller [Styreenheds identifikation] vælger du knappen 
[Gem ECU information]. Send venligst den/de gemte fil(er) til support@netech.dk 

For køretøjer produceret før 2004, skal vi også bruge stelnummer på køretøjet. 
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 9.4  Problem med konfiguration 
Hvis det sker at du mangler en funktion som ikke aktuelt er til stede i BimCOM, informer 
os venligst derom! I mange tilfælde kan vi tilføje det ønskede inden for kort tid. Selv om 
vi ikke kan hjælpe lige nu, kommer den på listen over nye funktioner, som vi vil 
understøtte i en fremtidig software version, hvis det er muligt! 

 

 10  Kendte problemer 
• Fryseramme data funktion er ikke garanteret for alle styreenheder. 

• Konfigurations funktion vil blive forbedret i senere opdateringer. 

• Problem med KWP2000 forbindelse på nogle modeller (f.eks. E39). 

Ovenstående problemer vil blive rettet i kommende BimCOM opdateringer. 

 

 11  Planlagte forbedringer 
Følgende forbedringer er planlagt til de næste opdateringer: 

• Ændring af vinduesstørrelse. 

• Mulighed for at ændring af fontstørrelse. 

• Mulighed for at skærmbillede gemmes til PNG eller PDF fil. 

• Forbedringer af logning af aktuelle data. 

• Forbindelse til online servicemuligheder. 
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 12  Diverse 
Affald (WEEE direktiv) 

Dette produkt må ikke smides ud som almindeligt 
husholdningsaffald. Det skal afleveres som ”Elektronisk affald” på 
genbrugsstationen eller til storskraldsordning. Korrekt bortskaffelse 
og genvinding vil hjælpe med til at undgå mulige skader for miljøet 
og menneskers sundhed. Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) 
indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige 
og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af 
elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. 

Produkter, der er mærket med ovenstående ”overkrydsede skraldespand”, er elektrisk 
og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og 
elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men 
skal indsamles særskilt. 

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer 
eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere 
information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. 

Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og 
elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale 
indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med 
bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for 
genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. 

(EU direktiv 2002/96/EF). 
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 12.1  Teknisk data 
Ford interface: EOBD hanstik og USB type B hunstik. 

Vægt: Interface ca. 60 gram, USB kabel ca. 50 gram 

Dimensioner: 95 x 44 x 24 mm. 

Kabellængde: ca. 1,85 meter. 

Interface hardware: 2 stk. ISO9141, 1 stk. CAN og analog målinger. 

Understøttede kommunikations protokoller: Se side Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 

 

BimCOM program 

Størrelse: ca. 9 MB 

Komplet installering: ca. 20 MB 

 

 12.2  Kontakt 
NEtech ApS 

Niels Ezerman 

Lille Amerika 31 

DK 8883 Gjern 

 

Telefon: +45 2281 6061 

E-mail: nez@netech.dk 

Web:  www.netech.dk/sec 

 

 

 

 

 

BimCOM er Copyright © 2005-2015 af: 
SeCons s.r.o., Czech republic, www.secons.com 

Dansk bearbejdelse med tilladelse af SeCons, 
Copyright © 2014 Niels Ezerman, NEtech ApS. 

Der tages forbehold for fejl. 

Brug af BimCOM diagnosetester, er på eget ansvar. 
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