
Dados técnicos
Identificação do veículo
• Cilindrada 
• Potência do motor 
• Tipo de combustível 
• Ilustrações com a localização da chapa VIN/código

do motor 

Afinação e emissões
• Ilustrações sobre a ordem de explosão e condições

preparatórias 
• Afinação básica do ponto de ignição 
• Temperatura do óleo do motor 
• Velocidade de ralenti 
• Niveis de emissões 

Regulações na assistência
• Tipo de velas de ignição e entre-ferros 
• Folga das válvulas 
• Compressão dos cilindros 
• Pressão do óleo 

Lubrificantes e capacidades
• Especificação e capacidades do óleo do motor, óleo

da caixa de velocidades e óleo do diferencial 
• Capacidades do sistema de arrefecimento do motor 

Sistema de ignição
• Tipo de ignição e sistema de ignição 
• Especificações da bobina de ignição e do distribuidor 
• Configuração de dados 

Sistema de combustível
• Descrição de sistemas de injecção incluindo

fabricante, sistema e tipo 
• Dados técnicos abrangendo: 

- pressão do sistema e pressão regulada
- sensor da temperatura do líquido de arrefecimento
- sensor da velocidade do motor
- injectores
- aquecedor do sensor de oxigénio

Binários de aperto
• Cabeça do motor 
• Apoios da cambota e cabeças das bielas  
• Cárter e bomba de óleo 
• Embraiagem 
• Carreto do veio de excêntricos e polia da cambota 
• Cubos das rodas e travões 
• Porcas e pernos das rodas 

Discos dos travões e tembores dos travões
• Dimensões mínimas dos componentes (limites de

desgaste permitidos) 

Climatização
• Refrigerante e óleo do refrigerante (tipo e quantidade) 

Tempos de reparação
• Reparações mecânicas 
• Reparações eléctricas 
• Carroçaria 
• Ar condicionado 
• Estimativas dos preços de mão-de-obra rápidas e

fáceis 
• Custo das peças sobresselentes pode ser acrescentado 
• Tarefas adicionais podem ser acrescentadas 
• Taxa horária pode ser adaptada a cada caso 
• Possibilidade de guardar as estimativas

Alinhamento das rodas
• Dados sobre o alinhamento das rodas 
• Instruções de assistência 
• Ilustrações de regulação 
• Binários de aperto 
• Especificações das jantes e dos pneus 
• Pressões dos pneus e condições de carga 
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Especificações do sistema
• Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000 ou XP

• Microsoft Internet Explorer 5.5

• Processador 233 ou mais rápido (mínimo recomendado 633 Mhz)

• 64 MB Ram (mínimo recomendado 256 Mb)

• Resolução do écrã: 800x600 (recomendado 1024x768)

Instalação e licença
A base de dados da Autodata só pode ser instalada para uso num só PC e pode
ser descarregada para o seu disco rígido. O sistema é activado na fase de
instalação, através do registo com a Autodata. 
O programa funciona com licença e para manter o acesso continuo à informação
será necessário substituir em cada semestre a velha versão pela nova actualização.

Correias e correntes de distribuição
• Processos de desmontagem e montagem 
• Intervalos de substituição 
• Tempos de reparação 
• Ferramentas especiais necessárias 
• Ilustrações com o percurso das correias de

distribuição e as marcas do ponto 
• Ponto das válvulas 
• Binários de aperto 
• Ilustrações com correias politrapezoidais 

Programas de revisões
• Intervalos de revisão baseados em: 

- quilometragem
- inspecção I, II ou III
- tempo decorrido

• Lista de revisões para o mecânico assinalar 
• Listagens das peças sobresselentes necessárias 
• Ilustrações de assistência com : 

- Pontos de drenagem e enchimento
- Percurso da correia politrapezoidal
- Pontos de apoio para elevação 
- Localização dos filtros de pólen

• Possibilidade de combinação para permitir
acrescentar os tempos de revisão aos tempos de
reparação para efeitos de orçamento e facturação 

Indicador de revisão
• Instruções de reinicialização do indicador de

intervalos de revisão 

Programação de chaves
• Programação das chaves para: 

- sistema de alarme anti-roubo
- trancagem central
- imobilizador

Acesso aos códigos de avaria
• Localização(ões) da ficha de transmissão de dados 
• Processo para aceder aos códigos de avaria 
• Interpretação dos códigos piscados 
• Causas de avaria prováveis (localização da avaria

principal e de avarias associadas) 
• Ligação de referência rápida à lista de códigos de avaria 

Gestão do motor
• Testes do sistema e dos componentes com base em

dados técnicos e ilustrações. 
• Ligação de referência rápida ao esquema eléctrico 
• Ligação de refêrencia rápida ao compartimento do

motor com a localização e a descriàção do
componente seleccionado 

• Esquema dos pinos da ficha da cablagem do
módulo de controlo do motor 

• Configuração esquemática do sistema 
• Procedimentos gerais de testes 

Gestão do motor – Dados sobre os
pinos
• Verificação dos sinais de entrada (de sensores e

componentes) para o módulo de controlo
• Esquema dos pinos da ficha múltipla da cablagem

do módulo de controlo  
• Modo de apresentação por : 

- nome do componente
- número do pino
- números do componente e do pino

• Teste dinâmico dos sinais dos componentes do motor
com base em dados de teste 

• Formas de onda do osciloscópio 
• Identificação activa dos pinos da ficha múltipla da

cablagem do módulo de controlo do motor 
• Componente seleccionado/pino da ficha múltipla da

cablagem do módulo de controlo realçado a cor 

Detector de avarias
• Descrição da avaria nos sistemas de gestão do motor 
• Ligação de referência rápida aos dados de teste da

gestão do motor 
• Apresentação da sequência de verificação do componente em fluxograma 

Airbags
• Funcionamento da luz avisadora 
• Processo de armar/desarmar 
• Localização dos componentes 
• Desmontagem e montagem do volante 
• Binários de aperto 
• Autodiagnóstico e descrição dos códigos de avaria 

Climatização
• Descrição do sistema 
• Pressão do sistema 
• Autodiagnóstico e descrição dos códigos de avaria 
• Especificações técnicas como por exemplo: 

- quantidades de refrigerante  
- resistência do sensor em função da temperatura

• Folga da embraiagem do compresor 
• Ligação de referência rápida ao esquema eléctrico 
• Disposição dos pinos da ficha múltipla da cablagem

do módulo de controlo 
• Localização dos componentes – compartimento do motor 
• Localização dos componentes – painel de instrumentos 

ABS
• Testes do sistema e dos componentes com base em

dados técnicos e ilustrações 
• Ligação de referência rápida ao componente seleccionado 
• Autodiagnóstico e descrição dos códigos de avaria 
• Disposição dos pinos da ficha múltipla do módulo de

controlo do ABS 
• Localização dos componentes – compartimento do motor 
• Localização dos componentes – habitáculo 

Localização dos componentes
• Ligação de referência rápida aos seguintes sistemas

do veículo: 
- Gestão do motor
- Climatização
- ABS
- Airbags
- Caixas de fusíveis e placas de relés
- Componentes gerais em todo o veículo

Esquemas eléctricos:
• Ligação de referência rápida aos seguintes sistemas

do veículo: 
- Gestão do motor
- Climatização
- ABS

• Ligação de referência rápida ao componente
seleccionado  

• Disposição dos pinos da ficha múltipla do módulo de
controlo 

• Usando o rato é possível visualizar a descrição do
componente na janela do esquema 

• Possibilidade de ampliação do esquema 
• Possibilidade de obter um módulo separado com

esquemas eléctricos adicionais
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- Componentes gerais em todo o veículo

Esquemas eléctricos:
• Ligação de referência rápida aos seguintes sistemas

do veículo: 
- Gestão do motor
- Climatização
- ABS

• Ligação de referência rápida ao componente
seleccionado  

• Disposição dos pinos da ficha múltipla do módulo de
controlo 

• Usando o rato é possível visualizar a descrição do
componente na janela do esquema 

• Possibilidade de ampliação do esquema 
• Possibilidade de obter um módulo separado com

esquemas eléctricos adicionais



O CD permite seleccionar o modelo e obter o
esquema requerido em poucos segundos.

Basta clicar para imprimir o diagrama de que
precisa para o trabalho a realizar.

Duas formas simples de localizar
componentes nos esquemas eléctricos

Seleccione um componente da lista alfabética e
ele será realçado no diagrama.

Coloque o cursor sobre um componente e
surgirá a respectiva descrição.

Acesso imediato à informação

Réf. CDA-WD

Esquemas eléctricos Pontos de ligação à massa
Seleccione um compo-
nente da lista ordenada
alfabeticamente e este

Coloque a seta do cur-
sor sobre um compo-
nente e a respectiva
descrição surgirá no
ecrã

Clique sobre um ponto
de ligação á massa para
ir à localização dos pon-
tos

Imprimir Pontos de
ligação à
massa

Códigos das
cores

Ampliar imagem Imprimir Voltar à selecçáo do
esquema eléctrico

Voltar à selecçáo
do esquema eléc-

trico

Coloque o cursor sobre um ponto de
ligação à massa e verá a sua
localização exacta, bem como os
circuitos a ele ligados

A base de dados técnica Autodata CD-A2 contém um conjunto de fichas técnicas, entre as quais 8840
esquemas eléctricos de veículos equipados com Gestão do motor, ABS e Climatização.

O utilizador tem a possibilidade de subscrever também um módulo separado com esquemas eléctricos adicionais para uma selecção
de veículos europeus populares a partir de 1995 que será ainda consideravelmente alargada durante as actualizações semestrais com
outros veículos correntes.

O módulo  adicional contém os esquemas eléctricos individuais com
localização dos pontos de massa para cada circuito específico :

■ Direcção assistida eléctrica
■ Climatização e arrefecimento do

motor Vidros 
■ Desembaciadores dos vidros
■ Lava/limpa-párabrisas e vidro

traseiro e lava/limpa-faróis
■ Espelhos retrovisores
■ Fecho central

■ Distribuição de potência
■ Ficha de transmissão de dados
■ Rede CAN (Controller Area Network)
■ Rede VAN (Vehicle Area Network)
■ Gestão do motor 
■ Sistema de pré-aquecimento Diesel
■ Caixa de velodicades automática
■ ABS e Controlo de tracção

■ Sistema de carga
■ Tablier e painel de instrumentos
■ Suspensão
■ Airbags
■ Luzes exteriores
■ Luzes do habitáculo
■ Sistema de arranque
■ Buzina

ESQUEMAS ELÉCTRICOS ADICIONAIS CDA-WD
Para detectar mais rápidamente as avarias eléctricas ! 

Módulo de controlo da ventinha do
aquecimento do ar condicionado

Identificação activa dos componentes

Alfa Romeo
156

Audi
A3
A4
A6
Allroad
S6

BMW
3 series E46
5 series E39

Citroën
Saxo
Xsara
Xsara Picasso
Xantia
C5

Fiat
Punto
Brava
Bravo

Ford
Ka
Fiesta
Focus
Mondeo
Scorpio
Galaxy
Transit

Land Rover
Discovery
Freelander

Mercedes-Benz
A Class
C Class
E Class
M Class
Sprinter

Opel
Corsa b/Combo
Astra G
Vectra B en C
Signum
Omega B
Tigra
Zafira-A

Peugeot
206
306
406
406 Coupé

Renault
Clio II
Megane
Megane Scenic
Laguna

Rover
200

400
25
45
75
MG ZR/ZS
MG ZT/ZT-T

Seat

Ibiza
Cordoba

Toyota

Yaris
Yaris Verso

Volkswagen

Polo
Golf
Golf Cabrio
Vento
Bora
Passat
Sharan
Transporter
LT

Volvo

S40/V40
S70/V70/C70

Lista dos modelos gasolina 
e diesel já tratados

NOVO!

NOVO!  CD

A base de dados é actualizada duas vezes por ano e completada pelos
veìculos recentes.

O sistema funciona com licença e para se manter o acesso continuo à
informação, será necessário substituir em cada semestre a velha versão
pela nova actualização.

ACTUALIZAÇÃO e AMPLIACÃO

Esquemas eléctricos
Código: CDA-WD




