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1 Werken met VCDS 
 

1.1 INLEIDING 

 

 
Deze handleiding werd gemaakt zodat U na het volgen van de opleiding zelfstandig kunt 
werken met de VCDS diagnosesoftware. Mogen wij er U op wijzen dat deze handleiding 
louter informatief mag gebruikt worden. In geen geval vervangt het de 
werkplaatshandboeken van de VAG groep! Met VCDS hebt U alle diagnose- en 
codeermogelijkheden die de VAG dealer bezit. Om deze functies correct uit te voeren 
dient U de werkplaatshandboeken van het desbetreffende merk te raadplegen. 
 
Steco bvba kan in geen geval aansprakelijk zijn voor verkeerde manipulaties of defecten 
aan voertuigen als gevolg van een diagnose met VCDS. 
 
Deze handleiding bevat vooral mijn eigen ervaring met VCDS. Enkel de CAN-USB kit 
onder Windows XP wordt behandeld. Het is dan ook de bedoeling dat deze handleiding 
verder ontwikkeld wordt. Door uw e-mail adres te versturen naar info@stecodiag.com 
zorgen wij ervoor dat nieuwigheden deze handleiding kunnen aanvullen.  
 
Alvast succes met VCDS 
 
STECO bvba 
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1.2 VCDS AANSLUITEN 

 

 

 

De VCDS CAN-USB kit is geschikt voor alle auto`s met een OBD2-stekker die via CAN-

bus, één of twee K-lijnen of L-lijn communiceren. De adapter zoekt zelf uit hoe er 

gecommuniceerd wordt en past alles aan.  

Hij is ook geschikt voor alle wagens die enkel via CAN-BUS uit te lezen zijn zoals Golf V, 

Touran, Audi A8, Touareg en Pheaton.  

De VCDS diagnosesoftware werkt als Dongle. Dit betekent dat de stekker in de USB 

poort van uw computer moet aangesloten zijn om de software te activeren. 

 

De 16-polige stekker bevindt zich steeds in het 

bereik van de bestuurder in de wagen. 

Enkele veel voorkomende plaatsen zijn : onder 

het stuur (beenruimte of zekeringskast), onder 

of boven de radio, naast de handrem of 

achteraan de middenconsole. 

 

 
 

Met het verloopje VAS5051/2 is het ook mogelijk de 

oudere auto`s, voorzien van een OBD1-aansluiting, 

uit te lezen.  De diagnosestekker bevindt zich 

meestal rondom de radio of in de zekeringskast van 

het motorcompartiment. 

Ook voor de Volkswagen LT is er een speciale 

adapter nodig. 
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1.3 HOOFDMENU 

 

 
 
Wanneer je op het VCDS-pictogram op het bureaublad klikt, zal automatisch het 
hoofdmenu van de VCDS verschijnen.  Aan de hand van de 2 selecties links bovenaan 
kan de diagnose uitgevoerd worden van om het even welk voertuig van de VAG groep 
(VW/AUDI/SEAT/SKODA/BENTLEY). 
 
Het toestel kan echter ook gebruikt worden als OBD II of EOBD Scantool. Dit betekent 
dat de uitlaatgasrelevante fouten die de MIL (Malfunction Indicator Lamp) doen 
oplichten, kunnen uitgelezen worden. Voorwaarde is wel dat het voertuig het ISO, CAN 
of KWP 2000 protocol moet ondersteunen. Het SAE protocol voor OBD II wordt niet 
ondersteund. Voor meer informatie verwijzen wij U naar het  hoofdstuk OBD II. 
 
Eenmaal het toestel correct geïnstalleerd werd, is het programma actief en werd de 
licentiestatus geregistreerd. Onder registratie kan je dit terug vinden. Vergeet ook niet je 
e-mail adres aan de importeur voor Benelux (Priemus) te vermelden via zijn website. Op 
deze manier wordt je automatisch op de hoogte gehouden van de laatste updates. 
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1.4 INSTELLINGEN 

 

 
 
De programma-instellingen laten je toe de diagnose-interface te verifiëren: 
 

 Zorg er voor dat de USB-poort staat aangegeven. 

 Via “Test”  kan de status van je USB poort alsook de interface gecontroleerd 
worden.  Hierbij wordt aangegeven of de VCDS op een wagen is aangesloten of 
niet. 

 Via “LED‟s”  worden de LED‟s in de VCDS interface getest. Indien de VCDS op 
een voertuig is aangesloten, kleurt de LED om aan te geven dat de 
diagnosestekker van het voertuig gevoed wordt.  

 Via het achterliggende veld “Gebruikers Interface en Naam” kom je op de 2e 
pagina van de instellingen 

 
 

 
 
 

 Het formaat van de scherm(venster)-instelling wordt best op 14 geplaatst. Het 
programma moet eerst afgesloten worden zodat het kan wijzigen. 
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 Een dealernummer en een importeurnummer worden meegeschreven in het 
regelapparaat waar wijzigingen worden doorgevoerd. 

 Onder Naam Garage kunt U uw naam van uw bedrijf noteren. Deze naam 
verschijnt daarna bij het afdrukken van rapporten. (bvb foutcodelijst) 

 Met „Bewaar‟ sla je de wijzigingen op en met „Toepassen‟ controleer je de 
wijzigingen zonder ze op te slaan. 

 
 
 
1.5 OBD II/ EOBD SCANTOOL 

 

Diagnose op uitlaatgasrelevante systemen  op wagens vanaf 2001 (vanaf 2004 voor 

dieselvoertuigen) kan volgens een universeel OBDII of EOBD protocol (European On 

Board Diagnosis). In de toekomst zullen ook vrachtwagens aan deze norm moeten 

voldoen. Met de VCDS OBDII functie wordt het apparaat als Scantool gebruikt. Bij 

uitlaatgasrelevante fouten die het permanent oplichten of knipperen van de MIL –lamp 

als gevolg hebben, kunnen de fouten gelezen en geschrapt worden. De opbouw van de 

software is universeel en is voor ieder merk bindend.   

 

1.5.1 Generieke OBD2 
 
Bij het kiezen van de OBD II functies wordt automatisch het juiste protocol gezocht.  

Enkel de door VAG ondersteunde protocollen kunnen uitgelezen worden. 

 
Mode 1 : Lees Data 
 
Het uitlezen van de meetwaarden van het systeem. Bvb. toerental, vulpijpdruk, 
temperatuur van de motor, lambdasondesignaal, raildruk bij commonrail diesels,… 
 
Mode 1-01 : Readiness 
 
Hierbij kan nagegaan worden of alle testen door het regelapparaat reeds uitgevoerd 
werden. Indien alle testen nog niet werden uitgevoerd, moet men een testrit te doen. 
 
 
Mode 2 : Freeze frame 
 
Het uitlezen van milieu gerelateerde data op het moment dat een storing in het 
motormanagement geconstateerd werd. Dit wordt ook wel de „Freeze Frame‟ genoemd. 
Bvb. Motortoerental 2500 tr/min, motortemperatuur 57°C,…. 
Wanneer de wagen geen fouten heeft, kan men deze functie niet bekijken. 
 
Mode 3 : Huidige DTC‟s 
 
Het uitlezen van de uitlaatgasrelevante storingen, PO en P1 foutcodes die bevestigd zijn. 
Wanneer fouten zich voordoen, worden ze eerst als lopende DTC geregistreerd (mode 
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7). Wanneer na 3 startbeurten of ritten de fouten bevestigd zijn, worden ze automatisch 
in het permanente geheugen mode 3 geplaatst. 
 
Mode 4 : Wis DTC‟s 
 
Het wissen van de opgeslagen foutcodes en het resetten van de freeze frame. 
 
 
Mode 5 : O2 sensoren 
 
Het opvragen van alle lambdasensor gegevens. Bvb. Het lambdasignaal voor  en na de 
katalysator, de integrator- en kenveldaanpassingen, de snelheid rijk/arm … 
 
Mode 6 : Niet continue tests 
 
Het meetwaardenblok voor functies die niet voortdurend gecontroleerd worden. Op 
Europese voertuigen is deze functie meestal niet gebruikt. 
 
Mode 7 :  Lopende DTC‟s 
 
De tijdelijk opgeslagen foutcodes die het oplichten van de MIL lamp nog niet veroorzaakt 
hebben. Indien hierin bij 2 opeenvolgende rijcycli dezelfde fout wordt opgeslagen, dan 
wordt de foutcode automatisch in Mode 3 gezet. 
 
Mode 8 :  Momenteel niet gebruikt. 
 
Optioneel zullen later de actuatoren kunnen aangestuurd worden. 
 
Mode 9  : Calibratie ID 
 
Voertuiginformatie (chassisnummer en motornummer) 
 
 

1.5.2 OBD scope en logfunctie 
 

Net zoals bij de meetwaardenblokken in de merkspecifieke software is de scope en 
logfunctie beschikbaar. Voor meer uitleg zie hoofdstukken 1.7.3 en 1.7.4. 
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1.6 REGELAPPARAAT UITLEZEN 

 

Via het hoofdmenu van de VCDS zijn er 2 manieren om de regelapparaten uit te lezen : 

1. Kies Regelapparaat 

2. Automatische Scanfunctie 

 

Bij de snelle diagnose dient gericht gezocht te worden. Hiervoor is de eerste selectie de 

beste keuze bij voertuigen voor MY 2004. Voor alle voertuigen na 2004 (uitlezing via 

CAN BUS) raden wij U aan via de automatische Scanfunctie te gaan. Een totale controle 

tijdens bijvoorbeeld een aankoop van een voertuig of ter gelegenheid van een grote 

beurt moeten we ook via de automatische scanfunctie uitvoeren. 

De regelapparaat zoekfunctie werd verwijdert omdat hij voor garagegebruik niet echt 

nuttig is. 

 

1.6.1 Snelle ECU keuze bij voertuigen tot 2004. 
 

Indien we gericht diagnose willen uitvoeren op een systeem voor voertuigen voor 2004, 

kiezen we best het regelapparaat op een rechtstreekse manier. Bij de VAG groep 

worden de regelapparaten in groepen ingedeeld met vaste nummers, bvb Groep 01 is 

motormanagement voor zowel VW, Audi, Seat als Skoda. De meest voor de hand 

liggende regelapparaten bevinden zich onder “Basis”. Bij defecten aan comfortsystemen 

moeten de onderliggende velden gekozen worden, bvb multimediatoepassingen. 
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Basis en aandrijflijn 

 

De motorelektronica kan meteen vanaf de basis gekozen worden. Enkel voor oudere 

motorsystemen moet men de regelapparaten van de aandrijflijn kiezen. Voorbeeld 

hiervan zijn de halfelektronische dieselpompen van de VW caddy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chassis en comfort 

 

Onder chassis vinden we alle systemen die met remmen, ophanging en verlichting te 

maken hebben. Bij comfort vinden we vooral de regelapparaten die deel uit maken van 

het basiscomfort van de wagen (CV, schuifdak, schuifdeuren, stoelen, airco). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronica 1 en 2 

 

Bij elektronica 1 vinden we vooral de multimediatoepassingen terug die stilaan standaard 

worden op het hogere gamma zoals radio, navigatie, parkeerhulp, telefoon,… 
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Bij elektronica 2 vinden we de elektronica terug die op het optisch netwerk van de wagen 

zit (MOST BUS). Deze systemen vinden we momenteel vooral in luxueuze voertuigen 

van na 2004 terug. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2 Snelle ECU keuze voor voertuigen na 2004 met CAN BUS 
 

De meest efficiente manier om een regelapparaat te benaderen voor voertuigen met 

CAN BUS is via de Gatewaylijst. De VAG groep schakelt volledig over naar 

diagnose via de gateway waarbij de diagnosestekker enkel via de pinnen 6 en 14 

verbonden is met de gateway. De eerste modellen die hier mee uitgerust zijn, 

werden in 2003 op de markt gezet (Audi A8, VW Touran). Deze voertuigen 

bezitten dus een aparte diagnosebus, ook “D-CAN” genaamd. De 

transmissiesnelheid op de diagnosebus bedraagt 500kBits/s en is veruit de meest 

eenvoudige manier om diagnose te stellen op gemultiplexeerde voertuigen. De 

gateway heeft reeds toegang tot alle netwerken dus is hij het ideale doorgeefluik 

voor alle gegevens. De netwerkcontrole neemt meestal minder als 1 minuut in 

beslag en het flashprogrammeren verloopt ook heel snel bij deze techniek.  

Bron: SSP 286 Gateway Audi A8 2003 
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Door op “Gateway installatie lijst” te klikken krijgen op 5 seconden tijd een overzicht 

welke regelapparaten aanwezig zijn op het voertuig. Het programma kleurt metteen alle 

regelapparaten rood die foutcodes hebben. Door dubbel op deze regelapparaten te 

klikken krijgen we meteen toegang tot het foutgeheugen van deze stuurdoos. Daarna 

kunnen we ook alle andere functies van deze ECU uitvoeren. 

 

1.6.3 Automatische scanfunctie 
 

Wanneer een totale controle van alle elektronica van de wagen noodzakelijk is, kiest 

men best voor de “Auto Scan”-functie. Door het juiste chassistype te kiezen, krijgen we 

een overzicht van de regelapparaatgroepen die aanwezig zijn op dit type chassis. Enkel 

de Affabriek gemonteerde regelapparaten worden gekozen.  

Deze functie zoekt alle mogelijke adressen in je wagen om alle regelapparaten te vinden, 

inclusief het bijbehorende: adres, naam, protocol, regelapparaat VAG nummer, 

componentnummer, software codering en dealercode. 
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[Wis foutcodes] 

Deze knop wist alle foutcodes in alle regelapparaten. Enkel de permanente fouten zullen 

bij een nieuwe scan terug opduiken.  

[Kopieer] 

Als je dit Auto-Scanscherm sluit, dan ben je alle gegevens in de output box kwijt. Als je 

de gegevens wilt bewaren, klik dan op [Kopieer]. Daarna kun je de gegevens kopiëren 

naar het programma van jouw keuze, bvb. MS Word of Notepad. Dit kan je dan bewaren 

bij het dossier van de klant. 

[Print] 

Deze knop stuurt de gegevens naar de printer. Tip : Niet dit document aan de factuur als 

bewijs van controle. 

[Wis] 

Deze knop wist de gescande gegevens op het scherm. Opgelet : hiermee worden de 

foutcodes zelf niet gewist. 

[Sluit] 

Om terug te gaan naar het hoofdmenu. 
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1.7 DIAGNOSE VAN EEN SYSTEEM 

 

Door via het menu „Kies regelapparaat‟ rechtstreeks een systeem uit te kiezen, komen 

we terecht in de diverse diagnosemogelijkheden die het systeem bezit.  

 

In de bovenste balk zie je welke groep gekozen werd. Via de „Communicatie status‟ 

kunnen we zien via welk protocol het regelapparaat communiceert. Via de „Info 

regelapparaat‟ zien we: het regelapparaat VAG nummer (dit nummer is tevens het 

nummer van de labelfile die gekozen werd ter ondersteuning), de componentbeschrijving 

vb EDC, ABS,ESP…, de software codering en dealercode. 

Onder „Extra‟ zien we eventueel de aanverwante “SLAVE” stuurapparaten die bij het 

systeem horen zoals bvb de deurmodules, Alarmhoorn, ruitenwissermotor, 

regensensor,… 

De diagnosestappen worden bij de VAG-groep ingedeeld volgens adres (08 

meetwaardenblok, 04 basisinstellingen). De diagnose wordt ingedeeld in 2 groepen: 

1. Basis Functies 

2. Specialistische Functies 

 

De „Basis functies‟ zijn veilig, dwz dat we in deze functies enkel fouten kunnen lezen, 

wissen en parameters kunnen lezen.  Foute manipulaties zijn hier onmogelijk. 
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Bij „Specialistische functies‟ moet men steeds de werkplaatshandboeken volgen om 

zaken te kunnen coderen, programmeren of in te kunnen stellen. De actuator diagnose is 

ook ongevaarlijk, maar men moet steeds een wel bepaalde volgorde respecteren. 

1.7.1 Storingsgeheugen uitlezen 

 

In het adres 02 van het regelapparaat kunnen we de foutcodes lezen. Een permanente 

fout in systemen die belangrijk zijn voor het rijden, worden ook weergegeven op het 

dashboard. Het desbetreffende controlelampje licht dan op. Op dat moment zijn de 

foutcodes aanwezig! Enkel bij Airbagsystemen zullen ook niet aanwezige of 

intermitterende fouten het lampje laten oplichten. 

 

Bij voertuigen vanaf 2001 worden vaak ook de bedrijfsomstandigheden van het moment 

van de registratie van de foutcode opgeslagen. De informatie noemen we de “Freeze 

Frame Data” . Door deze data aan te vinken krijgen we de omstandigheden te zien in het 

dialoogvenster. 
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[Wis codes - 05] 

Deze knop wist alle foutcodes in het regelapparaat. Enkel de permanente fouten zullen 

bij een nieuwe test terug opduiken. Tip : wanneer er geen klachten zijn en bij 

sporadische (intermitterende) fouten, wis je gewoon de fouten. 

[Kopieer] 

Als je de gegevens wilt bewaren, klik dan op [Kopieer]. Daarna kun je de gegevens 

kopiëren naar het programma van jouw keuze, bvb. MS Word of Notepad. Dit kan je dan 

bewaren bij het dossier van de klant. 

[Druk af] 

Deze knop stuurt de gegevens naar de printer. Tip : Niet dit document aan de factuur als 

bewijs van controle. 

 

[Bewaar codes] 

Met deze functie worden de fouten bewaard in de VCDS directory van je computer. 

 

[Klaar, ga terug] 

Om terug te gaan naar het diagnosemenu van het systeem. 

 

1.7.2 Meetwaardenblok uitlezen 
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In dit scherm kunt u allerlei waarden bekijken die het regelapparaat in „real-time‟ 

aangeeft. Gebruik de + en de - om door de verschillende groepen te bladeren (000 - 255 

bij de meeste Regelapparaten). Haak niet direct af als u een melding ziet zoals: 

"ERROR: Groepp xxx Niet Aanwezig". Systemen na 1996 gebruiken ook groepen boven 

de 200, maar er zitten vaak 'gaten' tussen die groepen. 

U kunt ook direct een groepsnummer ingeven. Druk daarna op Ga! 

Maximaal kunt U 12 parameters op 1 scherm bekijken. De parameters worden in 

groepen van 4 waarden weergegeven. Per groep wordt 1 deelfunctie van het systeem 

beschreven bvb. startcondities, turbodrukregeling, wielsnelheden,enz. 

De data gepresenteerd in de meetwaardenblokken groep verschilt heel erg van 

regelapparaat tot regelapparaat en tussen verschillende modellen en jaren. Sommige 

groepen zijn gedocumenteerd in werkplaatshandboeken, maar velen ook niet. Voel u vrij 

om door alle regelapparaten in de auto te bladeren door gebruik te maken van deze 

functie. Je kunt met de meetwaardenblokken functie niets kapot maken! 

In elk geval zal VCDS proberen betekenis te geven aan de data die uit het regelapparaat 

komt en zal eenheden, zoals graden C, km/h, etc. toevoegen. 

NB: Groep 000 en ieder andere groep die 10 i.p.v. 4 groepen aangeven, zijn 

uitzonderingen. Bij deze uitzonderingen kunnen geen eenheden worden weergegeven. 

Het regelapparaat geeft namelijk geen "Data Type" van deze blokken. Groepen van dit 

type kunnen alleen in de bovenste rij van het scherm weergegeven worden.  

VCDS probeert ook zoveel mogelijk uit te leggen wat de data betekent. Helaas is de 

"Data Type" informatie, die uit het regelapparaat komt, niet zo precies. Bijvoorbeeld: 

VCDS kan uitmaken dat een bepaald veld een temperatuur aangeeft, maar de data van 

het Regelapparaat vertelt er niet bij of het de temperatuur van de koelvloeistof is of de 

temperatuur van de inlaatlucht. 

Om verwarring te verminderen, ondersteunt VCDS nu Label Files en geeft de naam van 

de Label File aan. Bovenaan links in het scherm vindt u het bestand die gekozen werd 

“.lbl”. Dit nummer komt overeen met het VAG regelapparaatnummer. 

Door in het venster van de parameter te klikken krijgt U meestal te zien tussen welke 

minimale en maximale waarden deze parameter moet liggen. 

 

Door bovenaan op de labelfilenummer te klikken opent U meteen de file. Het document 

wordt U dan in “kladblok” getoond. Dit kan interessant zijn om bijvoorbeeld te 

onderzoeken in welke kanalen basisinstellingen of adaptaties voorkomen. 
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Info : 001 betekent hier kanaal 001 met 4 meetwaarden.  B001 betekent dat in kanaal 

001 een basisafstelling gedaan kan worden. In dit voorbeeld de xenonlampen. 

Soms komen extra functies tevoorschijn op het scherm zoals “Acceleratie” of “Turbo”. 

Met turbo bedoeld men snelle meting van parameters. Met acceleratie kan men een 

acceleratietest doen met het voertuig. 

 

Wanneer een Label File voor het regelapparaat dat u uitleest niet bestaat, verschijnt 

bovenaan “Geen” en dan probeert VCDS op basis van bekende gegevens toch een 

omschrijving te geven voor de verschillende data types. De VAS-1551 en 1552 scantools 

van de dealer geven deze omschrijvingen niet, zij tonen slechts de waarden in de display 

velden!  
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Wanneer geen Label File aanwezig is, gelieve dit via e-mail te melden aan 

steco@skynet.be met volgende gegevens : Voertuig type, modeljaar, systeem en 

regelapparaatnummer.  Wij zullen daarna zo snel mogelijk de juiste labelfile proberen 

aan te maken. Kopieer dan de ontvangen Label file in de directory C:\Ross-TechVCDS –

PRI\Labels\User. 

 

1.7.3 Meetwaardenblok VAG-Scope functie 

Wanneer in het meetwaardenblok de VAG-Scope functie gebruikt wordt, kunnen de 

parameters grafisch weergegeven worden. Enkel de parameters die je on-line aan het 

uitlezen was, kan je grafisch weergeven. Om een mooi overzicht van de gegevens te 

kunnen houden, kies je maximaal vier parameters. Door naast de parameter het vakje 

aan te vinken (a), wordt de parameter geselecteerd. Klik in de parameter om de schaal 

ervan te kunnen aanpassen met Max. en Min. (b) Vul de gewenste schaal in. 

Om de snelheid aan te passen dien je de pixelverplaatsing te versnellen of te vertragen 

(c ).  Door op het pijltje links onderaan te klikken, wordt het beeld bevroren. 

 

 

 

a 

b 
c 

mailto:steco@skynet.be
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1.7.4 Meetwaardenblok Log- functie 
 

De log-functie kan gebruikt worden om de waarde van de parameters tijdens een proefrit 

op te slaan in een tabel op de harddisk van jouw computer.  

Door op [Log] te klikken, wordt onderaan weergegeven waar de gegevens op je 

harddisk zullen opgeslagen worden. Pas eventueel de naam aan zodat je hem 

gemakkelijk terugvindt. Vb Logs\Passat 130pk test.CSV. Later kunnen de gegevens dan 

via Excel geraadpleegd worden. Door de parameters in de tabel aan te klikken, kan 

daarna een grafiek getekend worden. 

Deze functie is vooral nuttig om te vergelijken met andere voertuigen van hetzelfde type. 

Voorbeelden : 

 Luchtmassametervergelijking 

 Turbodrukvergelijking 

 Aircodruk 

 Motorkoppel 

 Inspuithoeveelheid … 
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1.7.5 Losse waarde 
 

Deze functie geeft je de mogelijkheid de 'real-time' gegevens te bekijken welke uit de 

desbetreffende modules komen. Die cijfers geven je helaas geen enkele indicatie van 

de betekenis en ook niet hoe die cijfers zich verhouden tot de getallen zoals ze 

moeten zijn. 

De enige manier om te weten te komen wat deze cijfers betekenen, is vergelijkende 

cijfers op te zoeken in het (werkplaats)handboek van de auto. 

Deze functie wordt zelden gebruikt (bv. in een paar OBD-I 2.8L 12V V6 motoren). 

De naamgeving van deze functie ergerde ons, dus hebben we iets extra's gemaakt: je 

kunt tegelijkertijd naar twee kanalen "Losse waarden" kijken! 

1.7.6 Gereedheid – 15 of readinesscode 
 

 

Deze functie is enkel geldig bij voertuigen die OBDII of EOBD conform zijn. In de praktijk 

zijn dit de benzinevoertuigen van na modeljaar 2001 en de dieselvoertuigen van na 

modeljaar 2004. 

Wanneer de wagen niet conform is, krijg je een foutmelding op het scherm. 

Wanneer de wagen wel conform is, komt deze functie overeen met de mode 1 van de 

OBD II scan. 

 

Hierbij kan nagegaan worden of alle testen door het regelapparaat reeds uitgevoerd 

werden. Indien alle testen nog niet werden uitgevoerd, moet men een testrit doen. 

Wanneer alle testen zijn uitgevoerd en geen fouten zijn opgeslagen kan men er van 

uitgaan dat de wagen milieutechnisch in orde is. Deze test maakt o.a. deel uit van de 

keuring op tweedehandsvoertuigen op de technische controle. 
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1.7.7 Uitgebreide ID-1A 
 

Deze functie is eveneens enkel actief voor EOBD of OBD II voertuigen en alleen voor 

motorregelapparaten die het 'KWP-2000 Protocol' gebruiken.  Hierbij kan men de  

voertuiginformatie (chassisnummer en motornummer) uitlezen. Deze functie komt 

overeen met mode 9 van de OBD II scan. De hoeveelheid gegevens die op dit scherm 

verschijnt, is afhankelijk van wat het regelapparaat ondersteunt. "N/A" in rood betekent 

dat er in deze module geen gegevens beschikbaar zijn. Sommige velden (zoals het 

chassisnummer) kunnen leeg zijn als er in deze module nooit een chassisnummer is 

geïnstalleerd. 
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1.7.8 Inlog Procedure/ CODEREN II – 11 
 

 

De INLOG PROCEDURE is een soort paswoord die men moet ingeven vooraleer men 

bij regelapparaten een „Basisinstelling –04‟, en „Hercodering – 07‟ of een „Aanpassing –

10‟ kan uitvoeren. Deze procedure is echter niet voor alle regelapparaten geldig. Er zijn 

ook regelapparaten die aanpassingen toelaten zonder Inlog Procedure. 

 

Voor inlezen van nieuwe sleutels moet de 7-cijferige PIN/SKC (Security Key Code) 

gebruikt worden (zie hoofdstuk 2). 

Wanneer na de Inlog Procedure de code verloren is gegaan tijdens het werken met 

VCDS, zal in de rechterbovenhoek een waarschuwing verschijnen die je er opwijst dat 

de inlog verloren is gegaan. Een nieuwe Inlog Procedure is dan noodzakelijk. 

Enkele voorbeelden zijn : 

 12233   om in een aantal Modules via [Inlog] bij [Adaptaties] te kunnen komen.  
         Voorbeeld voor pomptiming bij dieselmotoren.  

 26262   om in een aantal Modules via [Inlog] bij [Adaptaties] te kunnen komen. 

 19283   om bij verschillende basisinstellingen van de comfort module te komen. 

 13861   voor aanpassing aan dashboard (km programmering,  
         taalprogrammering) 

Motorcoderingen (01) 

 01283   activering Cruise Control bij oudere auto‟s of om sommige  
         regelapparaten te kunnen hercoderen. 

 11463   activering Cruise Control. 

 16167   de-activering Cruise Control.  
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ABS/ESP (03) 

 40168   om bij verschillende basisinstellingen van ABS/ESP te kunnen komen. 

 09555  om bij Passat 3B een module te kunnen hercoderen. 

 

Voor meer details hieromtrent verwijzen wij U naar hoofdstuk 2.  

 

1.7.9 Hercoderen – 07 
 

 

Het hercoderen van een regelapparaat is vooral van toepassing bij het vervangen van 

een regelapparaat. Dit kan zowel een nieuw regelapparaat zijn alsook een tweedehands 

regelapparaat. Met hercoderen programmeren we eigenlijk de configuratie van het 

voertuig. Voorbeeld : je plaatst een motorregelapparaat van een Passat 4 Motion met 

automatische versnellingsbak in een Passat met voorwielaandrijving en een manuele 

versnellingsbak.   

Werkwijze: 

Voor sommige hercoderingen is eerst een Inlog Procedure noodzakelijk. 

Lees eerst de „Software codering‟ van het defecte voertuig (in dit geval de Passat met 

MT). Noteer de Software codering op papier. Daarna plaats je het regelapparaat van de 

Passat 4 Motion in de andere Passat en hercodeer je het regelapparaat met de 

oorspronkelijke software codering. 

Wees voorzichtig met hercoderingen. Raadpleeg de werkplaatshandboeken! Bij foute 

codering functioneert in sommige gevallen het regelapparaat niet meer! 

 

Opgelet bij volledig gemultiplexeerde wagens: 

Bij gemultiplexeerde wagens met CAN BUS dient men bij het plaatsen van accessoires 

de wagen te hercoderen. Bij de meeste kan dit enkel en alleen wanneer een 

importeurnummer is opgeslagen in de programmainstelling van de VCDS (zie 1.4) 
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Wanneer de labelfile van het regelapparaat aanwezig is in het VCDS programma is de 

kans groot dat ook hulp voor het coderen aanwezig is zoals in dit voorbeeld het 

hercoderen van de Stuurkolommodule (16). Klik gewoon in het aanwezige cijfer en de 

hulp komt automatisch tevoorschijn. Om nieuwe opties of functies toe te voegen kan de 

oorspronkelijke codering gewijzigd worden. 

 

Regelapparaten zoals het boordnet (09), de gateway en nog een aantal andere hebben 

enorm veel codeermogelijkheden.  Deze regelapparaten bezitten zogezegd een “Lange 

codering”. Hierbij gebeurt de codering niet decimaal maar hexadecimaal. De code van 

het regelapparaat bevat een aantal bytes (bvb 7 Byte). Iedere byte herbergt 

verschillende coderingen (hier byte 1 : waarde ED). Dank zij een hulpprogramma kunnen 

deze bytes ontcijferd worden.  Klik in de volgende byte voor verdere coderingen. 
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1.7.10 Basisinstelling– 04 
 

 

De basisinstelling van componenten op het voertuig zijn noodzakelijk voor actuatoren die 

naast elektronisch ook nog een mechanische instelling hebben. Ook voor componenten 

waarvan de positie telkens wordt opgeslagen in het regelapparaat dient men de 

basisinstelling uit te voeren wanneer de actuator of het regelapparaat vervangen wordt. 

 

Voorbeelden hiervan zijn : 

 Pomptiming bij dieselmotoren met elektronische verdelerpompen. 

 Afstellen van koplampen bij voertuigen met xenonlampen. 

 Vervangen van elektronische gasklephuizen bij benzinemotoren na 1994. 

 Afstellen van elektronische ophangingen zoals All road en Touareg. 

 Stuurhoekinitialisatie bij wagens met ESP. 

 Afstelling van ontsteking bij benzinemotoren met stroomverdelers. 

 Vervangen van stappenmotoren bij volautomatische airconditioning. 

 … 

 

De basisafstelling is vrij gelijklopend met de voorstelling van het meetwaardenblok. Maar 

hierbij probeert het regelapparaat simultaan een basisinstelling uit te voeren. 

Waarschuwing : speel niet met de +/- toets bij de groepen, maar voer handmatig het 

groepsnummer in en druk daarna op Ga!. Bij twijfel, raadpleeg eerst het 

meetwaardenblok en zoek daar het juiste groepsnummer. In de basisafstelling is enkel 1 

gegevensgroep weergegeven. Merk ook op dat niet alle mogelijke basisafstellingen in de 
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werkplaatshandleidingen zijn weergegeven. De Log procedure kan hier gebruikt worden 

bij het begin en het einde van de basisafstelling. 

 

Bij regelapparaten met het  KWP-2000 protocol is er nu een  [ON/OFF/Next] toets die het 

mogelijk maakt om de basisinstelling te starten terwijl men nog de data kan bekijken in 

het meetwaardenblok. Meestal is dan een meetwaarde voorzien in de groep die de 

status van de adaptie weergeeft. 

 

1.7.11 Aanpassing– 10 
 

Met de "Aanpassing" functie kun je bepaalde waarden of settings wijzigen in de 

regelapparaten waar dat mogelijk is. Zogenaamde "Label Files" geven uitleg bij 

bepaalde waarden en beschrijvingen van  „Aanpassing‟ groepen. Soms is een "help 

chart" voor "Aanpassingswaarden" aanwezig in de Label Files. Deze „help‟ wordt als 

een ballon weergegeven. 

Pas op: 

 

1 
  

Raadpleeg eerst het werkplaatshandboek van je auto (of een andere 

gedocumenteerde procedure) voor je met de Aanpassingfunctie gaat "spelen". 

2 
  

Je moet heel goed weten waarmee je bezig bent, anders kun je veel en dure 

schade maken. 

3   Wat de betekenis van elke groep is, kan per auto en model verschillen. 

4   Lang niet alle groepen worden gebruikt en dat kan per auto en model verschillen. 

5   De groepen die wel worden gebruikt, zijn niet allemaal gedocumenteerd. 

6 

  

Groep 00 is een "speciaal geval". Als je op [Opslaan] klikt op groep 00, dan worden 

alle groepen weer op nul gezet (zoals ze affabriek waren). Dit werkt alleen in 

controllers die deze functie ondersteunen. Kijk in het werkplaatshandboek om te 

ontdekken of deze procedure van toepassing is op elke controller in jouw auto. 

Voorbeeld hiervan is het vervangen van een lambdasonde. Daarna worden de 

aangeleerde mengselaanpassingen weer op nul gezet. 

7 

  

De gepresenteerde voorbeelden gelden voor een Golf 4. 
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Je kan de [Up] en [Dn] buttons naast het groepsnummer gebruiken om alle 99 

groepen te bekijken. Je kan ook handmatig een groepsnummer invoeren en dan 

klikken op [Lees]. Als de desbetreffende groep bestaat dan zal het programma de 

"Opgeslagen waarde" laten zien. Als een groep niet beschikbaar is dan zal de 

"Opgeslagen waarde" "N/A" laten zien. Andere gegevens welke het regelapparaat al 

of niet verstuurt, worden gedecodeerd en weergegeven in de vier velden bovenaan 

dit scherm. 

Als je bij de groep van je keuze bent aangekomen, dan kan je de [Up] en [Dn] 

buttons naast [Nieuwe waarde ] gebruiken om stap voor stap de waarde te 

veranderen. Je kan ook handmatig direct een nieuwe waarde invoeren. Klik daarna 

op [Test]. Het regelapparaat zal nu tijdelijk de nieuwe waarde gebruiken zodat je het 

resultaat kan beoordelen. Als je tevreden bent met het resultaat van deze [Nieuwe 

waarde], kan je het permanent in het geheugen van het regelapparaat opslaan door 

op [Opslaan] te klikken. 

Merk op:  Sommige „Motor‟ en 'Immobilizer' regelapparaten vereisen een „Inlog 

procedure‟ met een password voordat ze je toestaan [Test] of [Opslaan] te 

gebruiken op adaptatiewaarden. 

Merk op:  Als je een waarde [Test] maar niet [Opslaat], dan zal die waarde actief 

blijven totdat het regelapparaat afgesloten wordt. 

 
NIEUW : Onderdelenbescherming (Komponentenschutz) 

 

Vanaf de introductie van de nieuwe AUDI A5/A4 is de VAG groep gestart met het 

beveiligen van zijn componenten. De meeste regelapparaten zijn chassisnummer 

(VIN) geprogrammeerd en kunnen niet zomaar meer uitgewisseld worden met 

andere voertuigen.  Via het aanpassingskanaal N°81 kan een code ingegeven 

worden die het mogelijk maakt om het VIN nummer aan te leren van een ander 

voertuig. Voor meer informatie verwijzen wij U naar de desbetreffende 

regelapparaatgroepen.  
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1.7.12 Actuator Diagnose – 03 
 

 

De actuator diagnose is een test die men kan uitvoeren om de actuatoren van een 

systeem te controleren. De test kan in de meeste gevallen bij stilstaande of bij draaiende 

motor. Soms moet de motor werkelijk draaien om alle functies te kunnen testen. Een 

stationair toerental is hierbij aangewezen. Voer in geen geval testen uit tijdens een 

testrit! 

Bij de actuatordiagnose is de volgorde van de testen vastgelegd in een sequentie die 

door het regelapparaat zelf gekozen wordt. Het is niet de VCDS die deze volgorde 

bepaalt. 

Druk op [Start/Volgend] om de actuator te bedienen. Voor een vastgelegde tijd van 

bijvoorbeeld 10 seconden wordt dan de actuator bediend. Soms hoort men de actuator 

functioneren, maar in sommige gevallen moet men nog andere zaken verifiëren om de 

feilloze werking van het component te controleren. Vb turbodrukregelventiel in 

combinatie met een vacuümmeter om de werking te controleren. 

Druk op [Start/Volgend] om de volgende actuator te testen. 

Druk op [Klaar/Ga terug] om de actuatordiagnose te verlaten. Koppel nooit tijdens de 

testen de VCDS zomaar af, want het regelapparaat bevindt zich dan nog steeds in de 

testmodus. 

Dankzij de uitgebreide diagnose kan bij wagens met KWP 2000 protocol simultaan de 

meetwaardenblokken gelezen worden. Vb de sturing van het EGR ventiel wijzigt de 

aangezogen luchtmassa! 
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2 Werken met VCDS 
 

2.1 INDELING VAN DE REGELAPPARATEN 

 

 
Om het mogelijk te maken om deze handleiding bruikbaar te maken in de toekomst 
worden de procedures ingedeeld volgens regelapparaatnummers.  
 

Nummer Omschrijving Opmerking 

01 Motor Diesel, Benzine, LPG 

02 Automatische 
transmissie 

Automaten en gerobotiseerde manuele 
versnellingsbakken 

03 ABS Remmen ABS, EDS, ASR, ESP geïntegreerd in 1 
blok 

05 Toegang/ Start Id. Sleutelloze toegangssystemen 

06 Stoel Geheugen, R Elektrisch verstelbare stoel met 
geheugen rechts 

07 Bed. Paneel Display Centrale Display voor alle 
comfortfuncties 

08 Airco/Verwarming Halfautomatische en volautomatische 
klimaatregelsystemen 

09 Centrale Elect. Centrale elektriciteitsvoorzieningmodule 
voor wagens met CAN BUS 

OD Schuifdeur, L Elektrisch bediende schuifdeur links 

OE Media Speler 1 Multimediaspeler 1 

OF Digitale Radio DAB standaardradio 

10 Park/Stuurassist Automatisch parkeersysteem 

11 Motor II Oudere motorprotocollen 

12 Koppeling DSG Direct Schalt getriebe 

13 Auto Afst. Reg. Automatische afstandsregeling 
(Adaptive cruise control) 

14 Wieldemping Elektronische schokdempers 

15 Airbags Airbags, gordelspanners, windowbags 

16 Stuurwiel Multifunctioneel stuurwiel + 
stuurhoeksensor 

17 Instrumenten Dashboard, servicereset en 
sleutelprogrammering (immobilizer) 

18 Ext. Verwarming Externe verwarming (elektrisch) 

19 CAN gateway Diagnosestuurapparaat en gateway bij 
wagens met CAN BUS. 

1B Actieve stuurhulp Extra stuurhulpsysteem 

1C Det. Hellingshoek Hellingshoeksensor alarmfunctie 

1D Bestuurder Ident. Bestuurderidentificatie met vingerafdruk 

1E Media Speler 2 Multimediaspeler 2 

1F Satelliet Tuner Tuner via satelliet 
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21 Motor III Slave stuurapparaat voor V8/V10 

22 (4x4) Aandrijving Haldex sturing 

23  Rem Bekracht. Elektronische rembekrachtiging 

24 Aandrijf Slip Reg. Oudere tractiecontrole systemen 

25 Startblokkering Immobilizer systemen met apart 
regelapparaat voor 1999 

26 Schuifdak Elektronisch schuifdakmodule 

27 Bed. Display, A Interactief display achter 

28 Airco/ Verw. Achter Gesplitste klimaatregeling achteraan 

29 Licht links Xenonlichtmodule links 

2D Spraaktversterk. Spraakversterker voor telefoonmodule 

2E Media Speler 3 Multimediaspeler 3 

2F Digitale TV Digitale TV ontvanger 

31 Motor verbinding Interface voor motorelektronica met 
meerdere stuurapparaten 

32 Sperdifferentieel Elektronisch gestuurd differentieel van 
de eerste generatie 

34 Niveau Regeling Niveau hoogteregeling allroad 

35 Centrale Vergr. Centrale vergrendeling elektrisch van 
de eerste generatie (geen CAN) 

36 Stoel Geheugen, L Elektrisch verstelbare stoel met 
geheugen links 

37 Navigatie Standaard navigatie 

38 Dak Elektronica Dakmodule wagens met CAN 

39 Licht rechts Xenonlichtmodule rechts 

3D Spec. Functie Speciale functies 

3E Media Speler 4 Multimediaspeler 4 

41 Diesel Pomp Halfelektronische dieselpompen 

42 Deur Electr. LV Linkervoordeurmodule wagens met 
CAN 

43 Rem Hulp Noodremfunctie 

44 Stuur Hulp Elektronisch ondersteund servostuur 

45 Int. Bewaking Interieurbewaking alarmsysteem 

46 Comfortsysteem Centrale module comfort bevat 
elektrisch bediende ramen, spiegels en 
centrale deurvergrendeling bij Golf IV 
en Passat B5 

47 Geluidsysteem Versterker 

48 Stoel, L. achter Elektrisch verstelbare stoel links achter 
met geheugen 

49 Licht. Autom. Automatische lichtfunctie met 
regensensor 

4C Bandenspanning II Nieuw TPMS systeem 
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4D Data Overdracht Data interface 

4E Bed. Display RA Rechter achter interactief display 

4F Centr. Elect. II Centrale elektriciteitsvoorzieningmodule 
II voor wagens met CAN BUS 

51 Electro Aandr. Sturing voor de elektrische aandrijving 

52 Deur Electr. RV Rechtervoordeurmodule wagens met 
CAN 

53 Handrem Elektronische handrem 

54 Achter Spoiler Automatisch verstelbare achterspoiler 

55 Xenon Niveau Lichthoogte regeling xenonlampen 

56 Radio Originele radios 

57 Televisie Analoge standaard televisie 

58 Extr. Brandst. Tank Vlotterniveau extra reservoir 

59 Wegsleepbev. Wegsleepbeveiliging alarm 

5C Baanassistent Systeem om de rijbaan te houden 

5E Bed. Display LA Linker achter interactief display 

5F Info Elektr. Geen info 

61 Batterij Regul. Stuurapparaat voor batterijmanagement 

62 Deur Electr. LA Linkerachtermodule wagens met CAN 

63 Instap Hulp, LV Linkervoormodule voor instaphulp 

64 Stabilisatoren Elektronisch bediende stabilisatoren 

65 Bandenspanning Bandenspanningscontrolemodule en 
display 

67 Spraakbesturing Voicecontrole systeem 

68 Ruitenwissers Ruitenwissermodule voor wagens met 
CAN 

69 Aanhanger Aanhangwagenmodule voor originele 
trekhaken 

6C Achteruit camera Camera voor parkeerassistentie 

6D Elektr. Kofferd. Automatisch kofferopneningsysteem 

6E Bed. Display Dak Interactief display in dak geïntegreerd 

6F Comfortmodule II Extra regelunit voor comfort 

71 Batterij lader Elektronisch gestuurde batterijlader 

72 Deur Electr. RA Rechterachtermodule wagens met CAN 

73 Instap Hulp, RV Rechtervoormodule voor instaphulp 

75 Noodoproep Noodoproepfunctie voor Duitsland 

76 Parkeer Hulp Parkeersysteem 
77 Telefoon Originele telefoon (ook bluetooth) 

78 Schuifdeur, R Elektrisch bediende schuifdeur rechts 

7D Ext. Verwarming Webasto of Eberspächer sturing 

7E Bed. Displ. Instr. Interactief display instrument 

7F Info Elektr. II Geen info 
 


