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Een BMW 520d van 2007 wordt de werkplaats
binnengebracht. De verlichting van diverse
schakelaars, radio en automaat knippert. Ook
wanneer de auto is afgesloten. De BMW gaat
niet ‘in rust’ is de eerste diagnose. De mogelijk-
heid de auto dieper uit te lezen heeft het gara-
gebedrijf echter niet. Het telefoonnummer van
Diagnose Centrum-lid Frank Bouman wel, dus
gaat de BMW daar aan de diagnoseapparatuur.
Waarom gaat de BMW niet in rust?

“Met onze dealer-level diagnose-equipment kon
ik een ‘energie diagnose’ uitvoeren. Hieruit bleek
dat de zogenaamde lichtmodule het netwerk
wakker hield.” Met deze diagnose ging de BMW
terug naar het collegabedrijf en de lichtmodule
werd vervangen. “Om de lichtmodule in te leren
kwam de BMW opnieuw bij ons. Het viel me ech-
ter op dat de verlichting van de diverse schake-
laars nog steeds knipperde. Ik heb de lichtmodule
gecodeerd en een ruststroommeting uitgevoerd.
Met de nieuwe lichtmodule ging de auto nu wel
naar een acceptabel stroomverbruik van zo’n
25 mA.” Het niet in rust gaan van de auto was dus
opgelost. Maar hoe zat het met het knipperen van
de schakelaarverlichting?

Losstaand probleem
Frank: “De verlichting van diverse schakelaars en
knoppen knipperde nog steeds, terwijl ik ver-
wachtte dat dit met de lichtmodule te maken had.
Ik heb in overleg met het collega garagebedrijf
een maatregelplan (software-updates) uitge-
voerd. We maken steeds vaker mee dat vreemde

klachten door middel van een software-aanpas-
sing worden opgelost”. Frank controleerde voor
alle aanwezige modules of er een software-
update beschikbaar was. “Bij BMW’s kan dit een
tijdrovende klus zijn, want een update van 
bijvoorbeeld de navigatiemodule kan zomaar zes
tot acht uur in beslag nemen.” Er waren vijf 
updates voor de BMW beschikbaar.

Verder zoeken
“Nadat de software helemaal up-to-date was
knipperde de verlichting nog steeds. Dat maakte
mijn humeur er niet beter op. Ik heb de auto 
opnieuw uitgelezen op foutcodes. Helaas zonder
resultaat want er waren geen codes opgeslagen.”
Wat nu? “Ik zag geen andere mogelijkheid dan
één voor één de onderdelen die de vreemde ver-
lichting hadden los te halen. In de hoop dat bij
een van de componenten de fout lag en de oor-
zaak hiermee te achterhalen was.” 
Frank begon bij de makkelijkst bereikbare 
onderdelen zoals de lichtschakelaar. “De licht-
schakelaar leek gewoon goed te werken en had
dan ook geen invloed op de knipperende ver-
lichting. Ik vervolgde de zoektocht bij de dim-
mer van de dashboardverlichting en merkte dat

die vastzat. Ik draaide iets harder en de dimmer
schoot door een zwaar punt heen, terug op zijn
plaats. Direct was ook het probleem met de
knipperende verlichting opgelost.” De dimmer
bleek te ver doorgedraaid met de gekke storing
tot gevolg.

Slaapprocedures
“Ik was blij dat ik het gevonden had. Echt een
oorzaak waar je absoluut niet aan zou denken,
en waarschijnlijk ook een once in a lifetime
 oplossing. De ruststroomstoring stond compleet
los van dit probleem. Overigens komen we rust-
stroomproblematiek regelmatig tegen bij BMW
en andere merken. Vooral het belang van goede
informatie is dan cruciaal. Nu is algemene infor-
matie dikwijls goed te vinden, echter de slaap-
procedures van moderne auto’s zijn erg complex
en lastiger vindbaar. Het zou goed zijn als after-
market data-aanbieders hier meer aandacht aan
gaan schenken.”

Frank maakte een korte video van de knipperende verlich-
ting en plaatste deze op het AMT Garageforum. Bent u een
automotive professional? Registreer u dan gratis via
www.amtgarageforum.nl/registreren.

Gekke storingen worden soms verholpen door een software-update. Voor de BMW waren vijf updates beschikbaar.

De dimmer voor de dashboardverlichting, links naast de verlich-
tingsknop, veroorzaakte de knipperende verlichting.

Complexe storingen kunnen het de autotechnicus knap lastig maken. 

Het Diagnose Centrum, een samenwerkingsverband tussen gespeciali-

seerde bedrijven met een passie voor storingsdiagnose, voorziet in hulp

wanneer de autotechnicus er niet meer uitkomt. Frank Bouman, aange-

sloten bij het Diagnose Centrum, neemt ons mee in een leerzame storing.
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