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Door de installatie van deze software erkent u akkoord te zijn met: 
 
AANSPRAKELIJKHEID 
Auto-Tech is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de ontstane schade en of 
herstelkosten door gebruik van VCDS. De gebruiker dient zich op de hoogte te stellen 
van de voertuigtechnische zaken d.m.v. werkplaatshandboeken voordat de software 
wordt gebruikt. De gebruiker is verantwoordelijk voor alle directe en indirecte schade 
veroorzaakt door het gebruik van VAG COM Diagnose Apparatuur. 
 
ALGEMENE VOORWAARDEN 
Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Auto-Tech van 
toepassing. U kan deze vinden op http://www.auto-
tech.be/scandi/pages/nl/contact/algemene-voorwaarden.php 
 
AUTEURSRECHTEN 
VCDS is Copyright © 2000-2010 by Uwe M. Ross.VCDS  is een product van Ross-
Tech, Vertalingen door Auto-Tech onder licentie van Ross-Tech. Alle rechten 
voorbehouden. 
 
 
All rights reserved, No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval 
system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, 
photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Ross-
Tech, LLC. The information contained herein is designed only for use with VCDS 
diagnostic software. Ross-Tech, LLC. is not responsible for any use of this information 
as applied to this or other diagnostic equipment. 

 
Neither Ross-Tech, LLC. nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this 
product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by purchaser 
or third parties as a result of: accident, misuse, or abuse of this product or 
unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or failure to comply 
with Ross-Tech, LLC‟s written instructions. 

 
By using VCDS, you acknowledge that this Program is provided "as is" and "with all 
faults, defects and errors" and that all use of the Program is at your own full risk. It has 
been extensively tested, but we cannot guarantee it will work correctly with every 
system in every car. We will make our best effort to fix any bugs and to enhance the 
program, but we specifically disclaim any liability for damage to your computer or your 
car, and we do not promise to have any particular enhancements available on any 
specific date. 

 

Copyright © 2010 by Ross-Tech, LLC   



© 2011 Auto-Tech Diagnose Software & Tools  www.auto-tech.be v1-01 
All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. 
    3 

 

1 Inhoudsopgave 
2 Installatie Vag-Com Diagnose Systeem ....................................... 5 

3 Basisscherm ............................................................................... 11 

3.1 Selecteer Regelapparaat ........................................................ 12 

3.2 Open Regelapparaat .............................................................. 13 

3.3 Fout Codes (VAG 1551/52 fucties 02 en 05) ......................... 15 

3.4 Meetwaardeblokken (VAG 1551/52 fuctie 08) ..................... 17 

3.5 Data Logging .......................................................................... 21 

3.6 Enkele uitlezing (VAG 1551/52 fuctie 09) .............................. 24 

3.7 Ondersteunende Codes ......................................................... 25 

3.8 Gereedheid of Readiness (VAG 1551/52 fuctie 15) ............... 26 

3.9 Geavanceerde ID ................................................................... 29 

3.10 Geavanceerde Meetwaardeblokken ..................................... 30 

3.11 Acceleratie Meting ................................................................ 32 

3.12 Codering (VAG 1551/52 fuctie 11) ........................................ 33 

3.13 7-digit PIN/SKC ....................................................................... 34 

3.14 Basis instellingen (VAG 1551/52 fuctie 04) ........................... 36 

3.15 Uitgangen testen (VAG 1551/52 fucties 03) .......................... 41 

3.16 Hercoderen of lange codering (VAG 1551/52 fuctie 07) ....... 45 

3.17 Adaptatie en Lange Adaptatie (VAG 1551/52 fuctie 10) ....... 51 

3.18 Veiligheidstoegang (VAG 1551/52 fuctie 16) ........................ 54 

4 Automatische Scan (VAG 1551/52 functies 00) ........................ 55 

5 SRI Reset .................................................................................... 59 



© 2011 Auto-Tech Diagnose Software & Tools  www.auto-tech.be v1-01 
All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. 
    4 

6 OBD2 (VAG 1551/52 Adres 33) .................................................. 63 

7 Applicaties ................................................................................. 68 

7.1 Transport Modus ................................................................... 69 

7.2 Map Regelapparaat Kanalen ................................................. 70 

7.3 EDC 15-16 KM stand controle ................................................ 71 

7.4 Regelmodule zoeken ............................................................. 72 

7.5 Optische-bus Diagnose .......................................................... 73 

8 Opties ......................................................................................... 74 

9 Info en Licentie .......................................................................... 79 

10 VCScope Grafische “Plugin” ................................................... 80 

11 TDI inspuitmoment controle ................................................. 83 

12 Functie overzicht ................................................................... 85 

  
 
 

 
  



© 2011 Auto-Tech Diagnose Software & Tools  www.auto-tech.be v1-01 
All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. 
    5 

2 Installatie Vag-Com Diagnose Systeem 
 
Aandacht! Het is belangrijk dat u EERST de software installeert en pas DAARNA de 
VCDS USB adapter inplugt op de PC. 
 
Plaats de installatie CD in de CD of DVD-drive. 

 
Indien u een VCDS software upgrade uitvoert wordt eerst gevraagd om de voorgaande 
versie te verwijderen. Bevestig de vraag “Bent u er zeker van dat u Auto-Tech VCDS-nl 
xxxx en elk van zijn componenten volledig wilt verwijderen?” met ja en de voorgaande 
versie wordt automatisch verwijderd. 

 

1  
De installatie start nu automatisch. 
Indien deze NIETopstart, kan het 
bestand Setup-VCDS-nl-xxxx.exe 
manueel van de CD of alternatieve 
installatie locatie getart worden. 
 
Klik op “Volgende” om met de 
installatie door te gaan. 
 

2  
Lees de licentievoorwaarden en 
kies “Akkoord” om door te gaan 
met de installatie. 
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3  
Kies de onderdelen die u wenst te 
installeren. Als de VCDS adapter 
van het type USB is, dan is het 
noodzakelijk dat de “USB dongle 
drivers” worden geïnstalleerd. Klik 
op “Volgende” om door te gaan. 
 

4  
Kies de installatie locatie van de 
VCDS software en klik op 
“Installeren”. 

 

 

 

 

    

5  
Het installeren van de bestanden 
kan enkele minuten duren. 
 

6  
Er wordt gevraagd om het 
apparaatstuurprogramma te 
installeren. Klik op “volgende”. 
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7  
Klik op “Installeren”. 
 

8  
Het apparaatstuurprogramma is 
nu geïnstalleerd. Klik op 
“voltooien”. 
 

 

 

 

 

    

9  
Indien de installatie succesvol is, 
krijgt u volgend venster te zien. De 
optie “Start Auto-Tech VCDS-nl- 
xxxx”, start automatisch het VCDS 
programma na het beëindigen van 
de installatie. Klik op “voltooien”. 
 

10  
Het VCDS programma wordt nu 
opgestart, maar eerst moet de 
VCDS USB adapter nog door 
Windows herkend worden. Sluit 
het VCDS venster niet! 
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11  
Plug de VCDS USB adapter in een 
vrije USB-poort van de PC. 
 
 
Aandacht! De voorbeeldprocedure 
is gemaakt in Windows 7. Het 
verloop in andere Windows versies 
kan afwijkingen vertonen. 
 
 
De adapter wordt automatisch door 
Windows herkend. Klik op “Sluiten”. 

12  
De VCDS software en adapter 
kunnen nu getest en geactiveerd 
worden. Sluit de adapter aan op 
de PC en plug deze in de OBD-II 
poort van een wagen. 
 
Ga naar het VCDS venster en klik 
op “Opties” om de adapter te 
testen/activeren. 
 
Selecteer VCDS USB type 
adapter. Klik op “Test” om de 
activatie/test te starten. 
 
Opmerking! Voor het 
testen/activeren van de adapter 
MOET de adapter worden 
aangesloten op de PC maar OOK 
op de OBD-II poort van een 
wagen. 
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13  
Indien de VCDS adapter installatie 
goed is verlopen moet “Adapter:” op 
“Gevonden!” staan.  
 
Opmerking! De communicatie met 
de wagen kan enkel getest worden 
indien de adapter in de OBD-II poort 
van de wagen geplugd is. 
 
Klik op “Ok” om de test/activatie te 
bevestigen. 

14  
Klik hierna op “Opslaan” om de 
activatie te bewaren en te 
beëindigen. 
Kijk het  “Serie nummer” en 
“Licentie status” van de 
test/activatie na in het “Info” 
scherm. Klik op  “Info”. 
Verzeker u ervan dat de “Licentie 
Status” de groene tekst bevat 
“Volledig Geregistreerd / 
Geactiveerd”. 
 
Belangrijk! Om volgende updates 
mogelijk te maken is het 
noodzakelijk dat het 
licentienummer per e-mail 
verstuurd  wordt naar volgend 
register@auto-tech.be e-mail 
adres. 
 

 

 

 

 

    

  

mailto:register@auto-tech.be
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15  
Proficiat! U bent nu klaar met de 
installatie. Voor het gebruik van de 
VCDS software raadpleeg de VCDS 
handleiding. 
 
De VCDS software kan in Windows 
gestart worden vanaf het bureaublad 
met een link, of via het menu “Start”  
→ “Alle Programma‟s” → groep 
”Auto-Tech” → selecteer “VCDS 
programma”. 
 

16  
De VCDS map “Logs” kan vanaf 
het bureaublad geopend worden 
met een link of via het menu 
“Start”  → “Alle Programma‟s” → 
groep ”Auto-Tech” → selecteer 
“Snelkoppeling naar VCDS Logs”. 
 

 

 

 

 

    

17  
Om het toestel optimaal te gebruiken 
is een zekere technische 
basiskennis vereist, het sluit het 
gebruik van werkplaatshandboeken 
niet uit. 
 
 

18  
Wij willen u bedanken voor uw 
aankoop en wensen u veel succes 
met het gebruik van het toestel. 
 
Voor meer informatie kan u steeds 
terecht op onze website. 

 
   

 
  

http://www.auto-tech.be/scandi/pages/nl/informatie/handleiding.php
http://www.auto-tech.be/scandi/pages/nl/informatie/handleiding.php
http://www.auto-tech.be/scandi/pages/nl/home.php
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3 Basisscherm 

  

 

Dit scherm verschijnt als u VCDS start door op de snelkoppeling van het bureaublad te 
klikken of  door het selecteren van “VCDS Programma” vanuit het Start Menu. 

Op dit scherm kan u 8 knoppen aanklikken met uw muis :  

 

[Selecteer] Zie pagina 12 

[Automatische-Scan] Zie pagina 55 

[SRI Reset] Zie pagina 59 

[OBD-II] Zie pagina 63 

[Applicaties] Zie pagina 68 

[Opties] Zie pagina 74 

[Info] Zie pagina 79 

[Einde] Zie pagina 85 

 

 

Bij een nieuwe installatie van het VCDS programma zullen alle knoppen, behalve 
Opties en info grijs blijven tot  de opties juist ingesteld zijn. 
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3.1 Selecteer Regelapparaat 
 

 

In dit scherm kan u selecteren met welk regelapparaat u wenst te communiceren. Het 
aantal regelapparaten waarmee de auto is uitgerust, is afhankelijk van het bouwjaar en 
de uitvoering ervan. Wanneer je één van de 6 tabknoppen bovenaan dit scherm 
bedient, selecteer je een specifieke groep regelapparaten. De nummering van de 
regelapparaten stemmen overeen met deze die gebruikt worden door VAG. 
Wanneer  u wenst te communiceren met het  motorregelapparaat, druk dan op de knop 
01-Motor. U kan ook direct toegang krijgen door in het veld onderaan het juiste 
nummer van het regelapparaat in te vullen,  en op [Ga] te klikken. Om naar het 
hoofdscherm terug te keren, klik op [Ga  terug]. 

Opmerking: 

Wanneer je op de tab [Geïnstalleerd] klikt, kan je de meest voorkomende 
regelapparaten selecteren. Vervolgens kan je op de knoppen  [Aandrijflijn], 
[Chassis], [Comfort Syst], [Elektronica 1] en [Elektronica 2] klikken. Op deze wijze 
kan je alle regelapparaten die beschikbaar zijn selecteren. 
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3.2 Open Regelapparaat 
 

 
 
Dit scherm zal verschijnen wanneer  VCDS probeert om communicatie met een 
regelapparaat te verkrijgen. 
 
Communicatie Status 
 
Toont de status van de huidige communicatie met het regelapparaat. Eens de 
communicatie is opgezet: 
 

 IC toont hoe vaak de sessie is geïnitialiseerd. Als de IC- waarde boven de 1 
stijgt, is de communicatie minder betrouwbaar.  

 TE telt de verzendingsfouten  in de individuele pakketten . TE groter dan  0 
kan op een onbetrouwbare communicatie wijzen. 

 RE telt de ontvangstfouten in de individuele pakketten . TE groter dan  0 kan 
op een onbetrouwbare communicatie wijzen.  

 Protocol gaat na of de controller KWP-1281, KWP-2000, of CAN spreekt. 

 Een roterende cursor toont of de communicatie actief is.
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Regelmodule Info 

Zodra de verbinding met het regelapparaat is gerealiseerd, zal de identificatie ervan op 
het scherm verschijnen. 

 VAG Nummer is het VW/Audi onderdeel nummer voor dit regelapparaat. 

 Component bevat meer identificatie informatie over het regelapparaat. 

 Software Codering bepaalt de verschillende opties voor het regelapparaat. 

 Werkpl # geeft de werkplaatscode weer die is opgeslagen in het diagnose 
toestel en die het laatst het regelapparaat heeft gecodeerd. Opgelet : 
sommige regelapparaten zijn NIET codeerbaar.  

 In de Extra velden kan men het chassisnummer of IMMO 
informatie afhankelijk van het wagentype tonen. 

Basis Functies 

Deze groep van veilige functies wordt gebruikt om verschillende data uit het 
regelapparaat te lezen. 

VCDS gaat na welke functies er worden ondersteund bij ieder regelapparaat en 
activeert de knoppen enkel voor ondersteunde functies. Als de knoppen grijs blijven, 
wijst dat erop dat het regelapparaat in kwestie deze functies niet ondersteunt. 
 
Geavanceerde Functies 

Deze functies kunnen ernstige wijzigingen veroorzaken in de programmering van het 
regelapparaat. 
Het gebruik van een werkplaatshandboek is hier noodzakelijk. Zonder correcte 
informatie bestaat het gevaar dat de componenten onherstelbaar beschadigd worden. 

 
Gebruik [Sluit Regelapparaat, Ga Terug - 06] om de communicatie te beëindigen 
en terug te keren naar het scherm selecteer regelapparaat. 

  



© 2011 Auto-Tech Diagnose Software & Tools  www.auto-tech.be v1-01 
All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. 
    15 

3.3 Fout Codes (VAG 1551/52 fucties 02 en 05) 
 

 
 

Op dit scherm geeft VCDS alle diagnostische foutcodes weer. VCDS geeft de foutcode 
nummers maar zet deze ook om in een begrijpbare tekst.  

VCDS geeft je ook hoeveel foutcodes er zijn gevonden. De 5- of 7-digit nummers zijn 
gestandaardiseerde VAG foutcodes die men kan opzoeken in de VAG 
werkplaatshandboeken.  
 
Op nieuwere regelapparaten die gebruik maken van het UDS-protocol kan het aantal 
digit nummers variëren.  
 
De tekst is een beschrijving van het onderdeel en de aard van het defect . De letter en 
cijfercombinatie tussen haakjes is de identificatie van het DIN component . Deze wordt 
gevolgd door beschrijvingen van de foutcondities.  
 
Op de tweede lijn staat de P-code of de OBD-II-code wanneer deze bestaat (er zijn 
duizenden VAG-codes zonder OBD-II equivalenten). 
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 [Display Bevroren Datalijst] 
Deze optie opent een bijkomend scherm waarop meer gegevens vermeld staan in 
verband met de weergegeven foutcode. De beschikbaarheid van bevries frame is 
afhankelijk van het regelapparaat en het bouwjaar van de wagen. (b.v. vanaf Golf 5) 
 
Eén onderdeel van de gegevens van het Freeze Frame is de fout Prioriteit nummer 
zoals hieronder beschreven: 
 

Nummer Betekenis 

0 Niet gedefinieerd door de fabrikant. 

1 De fout heeft een sterke invloed op de rijeigenschappen, onmiddellijke 
stop is vereist. 

2 De fout vereist een onmiddellijke service afspraak. 

3 De fout vereist geen onmiddellijke service afspraak. Bij een volgend 
onderhoud moet de herstelling uitgevoerd worden. 

4 De fout beveelt een actie, anders kunnen de rijeigenschappen worden 
beïnvloed. 

5 De fout heeft geen invloed op de rij-eigenschappen. 

6 De fout heeft op lange termijn invloed op de rij-eigenschappen. 

7 De fout heeft invloed op de comfortfuncties, maar geen invloed op het 
rijgedrag van de auto. 

8 Algemene opmerking. 

 
De Fout Frequentie geeft aan hoeveel maal er aan de voorwaarden is voldaan om de 
fout te veroorzaken. Wanneer u een fout heeft met een frequentie van 11, wil dit 
zeggen dat de fout 11 keer is waargenomen. De teller kan waarden tussen 0 en 254 
weergeven, oplopend telkens als er een fout wordt waargenomen tijdens alle rij-cycli. 
 
De Reset Teller is een nummer dat vooraf is toegewezen aan elke fout, met het aantal 
van probleemvrije rij-cycli voordat de storing zichzelf wist. 
 

 [Print Codes] Print een foutcode rapport. 

 

[Copieer codes] Door deze knop te bedienen kopieer je de foutcodes naar het 

Windows klembord, daarna kan je de resultaten in een tekstverwerker van uw keuze 
(Word, Kladblok) plakken. 

[Wis Codes- 05]  Verwijdert de foutcodes die opgeslagen zijn in het regelapparaat. 

Opgelet, de oorzaak van het probleem wordt hier niet vastgelegd. Foutcodes kunnen 
enkel definitief verwijderd worden na het herstellen van de oorzaken. 

[Codes opslaan] Het foutcoderapport wordt opgeslagen  in de map "Logs". Deze map 

kan je terugvinden door te klikken op "Start"→"Computer"→"Lokaal station typisch 
(C:)\Auto-Tech\VCDS-nl\Logs". 

 [Uitgevoerd Ga Terug] om terug te keren naar het open regelapparaatscherm. 

file:///E:/Volumes/MAURICE/VAG%20COM%202010/Tour/dtc-printout.html
file:///E:/Volumes/MAURICE/VAG%20COM%202010/Tour/dtc-printout.html
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3.4 Meetwaardeblokken (VAG 1551/52 fuctie 08) 
 

 
 
Op dit scherm kan u alle data vinden van het regelapparaat in real-time. U kan hiervoor 
ook de functie geavanceerde Meetwaardeblokken gebruiken.  
Voor regelapparaten die gebruik maken van het UDS/ODX/ASAM protocol, is de 
[Meetwaardeblokken functie 08] niet beschikbaar en moet u gebruik maken van de 
geavanceerde Meetwaardeblokken. 
 Voor voertuigen met dubbele regelapparaten (zoals de Audi R8), kunnen de gegevens 
van beide regelapparaten tegelijk worden bekeken door het adres [31-
Motorelektronica] te gebruiken zoals hieronder afgebeeld: 
 

file:///E:/Volumes/MAURICE/VAG%20COM%202010/tour/adv-meas-blocks.html
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Gebruik [Op] en [Nr] om door de beschikbare groepen (000 tot 255 op de meeste 
regelapparaten) te scrollen. Laat u niet ontmoedigen als u ziet : „ERROR : Group xxx 
Niet Beschikbaar‟ of als bepaalde velden volledig leeg blijven. Vanaf 1996 gebruikt 
men ook groepen boven de 200 en er kunnen „gaten‟ tussen de groepen zitten. 
U kan ook rechtstreeks een groepnummer in de "Groep box" typen en [Ga] klikken. 
  
Wil je een momentopname maken van huidige data in elke groep, klik op [Toevoegen 
Aan Log]. Meer informatie kan u vinden op pagina 21. 
 
Wanneer er zich in de groepen data bevindt met snelheid (km/h) kan u op 
[Versnelling] klikken, hierdoor zal de acceleratie-meting functie openen. Deze  wordt 
beschreven op de acceleratie meeting pagina 32.  
U kan de gegevens opslaan [Log] vanuit meetwaardenblokken naar een *.CSV 

bestand.Voor meer informatie zie de Data Logging  pagina21?.   

[Naar Basis Waarden] kan gebruikt worden om naar de basisafstelling te gaan van de 
groep die op dat ogenblik wordt weergegeven. Doe dit enkel met behulp van een 
werkplaatshandleiding of andere documentatie. Voor meer informatie : zie de Basis -
waarden pagina 36. 
 
Opmerkingen:  
 

 Meerdere Groepen zijn niet toegestaan in de basisafstelling.De [Naar Basis 
Waarden] knop is niet beschikbaar als de tweede en de derde groep in 
werking zijn. 

 Om een actieve groep te stoppen : klik in het venster met het groep nummer 
(zoals u een nieuw nummer zou willen ingeven). De knop is ook onbruikbaar 
op regelapparaten die KWP-2000 of CAN gebruiken. Bij deze moet je 
rechtstreeks naar de basisinstellingen gaan. 

 De snelheid van de communicatie vermindert naarmate men meerdere 
groepen opent. 

 VCDS zal proberen de ruwe gegevens afkomstig van de regelapparaten om 
te zetten in echte eenheden zoals graden C°, km/h, enz. 

 Groep 000 en elke andere groep die wordt weergegeven met 10 velden in 
plaats van 4 is een uitzondering. De regelapparaten geven in deze modus 
geen "data type" informatie. Groepen van dit type kunnen alleen worden 
weergegeven in de bovenste rij van het scherm. 

 
 

file:///E:/Volumes/MAURICE/VAG%20COM%202010/tour/logging.html
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VCDS probeert zoveel mogelijk de betekenis van de data weer te geven. Helaas, de 
“Data Type” informatie afkomstig van de regelapparaten is niet nauwkeurig.  

Bijvoorbeeld: VCDS kan u vertellen dat een bepaald veld een temperatuur bevat, maar 
de gegevens van het regelapparaat vertellen ons niet of dit de temperatuur van de 
koelvloeistof of van de inlaatlucht is. 

Om de data beter te interpreteren ondersteunt VCDS Labelbestanden en toont de 
naam van het labelbestand op het scherm. De Label bestandsnaam wordt 
weergegeven op de linkerbovenhoek van het scherm in Meetwaardeblokken of 
Basisinstellingen. Indien er een labelbestand aanwezig is,  kan u gebruik maken van 
de Geavanceerde Meetwaardeblokken functie. Als u op de naam van het label-bestand 
klikt, wordt het bestand geopend  in Kladblok of  het programma dat u hebt ingesteld. 
Als een label- bestand voor het regelapparaat dat u zoekt niet bestaat, zal VCDS 
alleen de data tonen afkomstig van het regelapparaat.  

Labelbestanden ondersteunen ook speciale labels. Vanwege de beperkte ruimte op 
het scherm worden deze labels weergegeven in een "ballon" op het scherm. De ballon 
bevat "gespecificeerde waarden"  wanneer de gebruiker in een data veld klikt. 

        
Voor motorregelapparaten die het protocol KWP-2000 of CAN gebruiken, is er een 
extra [Turbo] knop  in het scherm meetwaardeblokken. Indrukken van deze knop kan 
de bemonsteringsfrequentie (sample rate) versnellen. Bijvoorbeeld naar meer dan 30 
monsters per seconde bij het tonen van één enkle groep. 

  

file:///E:/Volumes/MAURICE/VAG%20COM%202010/tour/adv-meas-blocks.html
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Zodra u [Turbo] hebt gedrukt blijft de hoge bemonsteringsfrequentie modus actief 
totdat u het meetwaardeblokkenscherm afsluit. 

 

 

De [Grafiek] knop wordt gebruikt om de VCDS-Scope te openen. Dit een plug-in voor 
het VCDS programma dat u toelaat om meetwaardeblokken data grafisch op een 
display of aanpasbare virtuele meter te tonen. Voor meer informatie, zie de VC-Scope 
pagina 80. 

Gebruik [Uitgevoerd, Ga terug] om terug te keren naar het vorige scherm. 

Acceleratie meting 
 
Wanneer de meetwaardeblokken èèn of meerdere meetgroepen met snelheid (km/h) 
bevatten verschijnt er rechts onderaan op het scherm de [acceleratie] knop. 
Voor meer informatie, zie de acceleratie meting pagina 32.  
 
Geavanceerde meetwaardeblokken 
 
U kan ook de functie Geavanceerde meetwaardeblokken gebruiken, zie pagina 30. 
Deze functie kan 12 verschillende meetwaarden weergeven in een overzichtelijke 
tabel. 
 
Bij regelapparaten die het UDS/ODX/ASAM protocol gebruiken is de functie 
[Meetwaardeblokken- 08] niet beschikbaar en kan u enkel  geavanceerde 
meetwaardebloken gebruiken. 
 
 
 

  

http://www.ross-tech.com/vc-scope/index.html
http://www.ross-tech.com/vc-scope/index.html
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3.5 Data Logging 
 
U kan alle meetwaardenblokken gegevens opslaan in een *.CSV bestand (door 
komma's gescheiden data). Deze bestanden kan u later openen en analyseren met 
Microsoft Excel of  een andere spreadsheet toepassing 
 

 
 
[Exporteer alleen TPM] (Toeren Per Minuut): Log enkel TPM, uitsluitend voor 
waarden die zich in het eerste veld bevinden, deze mogen niet gelijk zijn aan nul.  
 
Wanneer er een logboekbestand open is, wordt de data logging bediend met één en 
dezelfde knop  [Start], [Stop] en [Resumeer]. 
[Start] knop start met het bewaren van de data naar het logboekbestand. 
 

[Stop] knop onderbreekt het bewaren van de data naar het logboek bestand. 
 

 
[Resumeer] knop hervat het bewaren van de data naar het logboek bestand  
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Dubbele ECU's: Voor voertuigen met dubbele regelapparaten (zoals de Audi R8), 
kunnen de gegevens van beide ECU's tegelijk worden bekeken door het adres : [31-
Motorelektronica] zoals hier afgebeeld: 
 

 

De [Markeer] functie plaatst een opeenvolgend nummer in het logboekbestand telkens 
wanneer u de markeerknop bedient. Dit kan handig zijn bij het analyseren van de data. 

Met de [opzoeken] knop kan je de locatie van je logboekbestand instellen.  

Normaal gezien zal de naam van het logboekbestand dossier hetzelfde zijn als het 
regelapparaatnummer en het groep- nummer dat u registreert. De bestandsnaam kan 
u ook naar eigen keuze aanpassen. Als u een reeds bestaande bestandsnaam 
opnieuw gebruikt, zullen uw nieuwe gegevens aan dat bestand worden toegevoegd. 
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Microsoft Excel  voorbeeld om de logboekdata grafisch te bekijken:  
 

1. Kies het datablok dat u wil bekijken 
2. Klik op de [Log] knop. 
3. Gebruik de opgegeven bestandsnaam of kies een nieuwe. De data zullen 

altijd aan het oude bestand  worden toevoegd  wanneer je dezelfde 
bestandsnaam meer dan eens gebruikt. 

4. Klik op [Uitgevoerd, Sluit af] wanneer je data logging is beëindigd. 
5. Open Microsoft Excel. 
6. Klik op open bestand  (verander het bestandtype naar alles *.*) en selecteer 

het logboekbestand dat je maakte. 
7. Selecteer met de muis de kolommen die u grafisch wil voorstellen. 
8. Klik op de "Wizard grafieken" knop. 
9. Selecteer grafiek type "Spreiding" en kies als grafiek subtype een van de 

formaten met lijnen. 
10. De wizard zal u nu vragen om de data voor de grafiek te selecteren. 

 
 
 
U kan ook gebruik maken van de knop  [Grafiek]  deze opent  de  VC-scope en laat u       
toe om de log-bestanden te bekijken . Voor meer informatie zie pagina 80. 
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3.6 Enkele uitlezing (VAG 1551/52 fuctie 09) 
 

 
 
 
 
Deze functie geeft u de mogelijkheid om data te bekijken van regelapparaten die dit 
ondersteunen. 

De verkregen data zijn niet voorzien van commentaar, verschaling of eenheden. Om 
de betekenis van de data uit te zoeken ,is het gebruik van een werkplaatshandboek 
noodzakelijk. 

Gebruik [Uitgevoerd Ga Terug] om terug te keren naar het open regelapparaat. 
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3.7 Ondersteunende Codes 
 

 
 
Ondersteunde Codes functie: 

Bij recente regelapparaten die over deze mogelijkheid beschikken , kan VCDS alle 
FTC  (FouTCodes ) tonen die  het regelapparaat in staat is te detecteren. Het 
regelapparaat van de afgebeelde CAN-BUS interface ondersteunt  48 FTCs. VCDS 
kan deze weergeven alsook de status van elk. De resultaten kan je sorteren door de 
radioknoppen te selecteren. 

 
Opmerking :  

Op het scherm open regelapparaat is de functieknop enkele uitlezing 09  en 
ondersteunde  codes18 gemeenschappelijk. Afhankelijk van het regelapparaat zal de 
functieknop enkele uitlezing 09  of ondersteunde  codes 18 verschijnen. 

Gebruik [OK] om terug te keren naar het scherm open regelapparaat. 
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3.8  Gereedheid of Readiness (VAG 1551/52 fuctie 15) 
 
 

 
 
 
De readiness code is een reeks van 8 bits, waarvan iedere bit correspondeert met een 
bewaakt emissiesysteem in een OBD-2 wagen. (benzine vanaf 2001, diesel vanaf 
2004 of later)  

Wanneer de readiness - weergave 00000000 is, geeft dit aan dat alle individuele 
diagnoses die verband houden met de uitlaatgassen volgens voorschrift , zijn verlopen. 

Bij het wissen van de motorfoutcodes worden alle bits op  11111111 geplaatst.Dit 
betekent voor het motormanagementsysteem dat alle diagnoses opnieuw moeten 
worden uitgevoerd. 

De readiness code kan opnieuw worden gegenereerd door verschillende uren met de 
wagen te rijden onder wisselende belasting, 

U kan ook gebruik maken van de functie [Gereedheid instellen] in VCDS zoals verder 
beschreven.
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VCDS decodeert readiness bits in  betekenisvolle gegevens over de moderne TDI- en 
benzinemotoren.  VCDS Readiness is exclusief, zelfs de VAS 5051/5052 doet dit niet. 

 

 

Klik [Opslaan] om de resultaten op te slaan op uw pc, typisch  in deze map: “C:\ Auto-
Tech\VCDS-nl \Logs” 

Gebruik [Ga terug] om terug te keren naar het open regelaparaat scherm. 
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De Begeleidende Readiness test. 
 
Helpt de gebruiker door het proces van het genereren van de Readiness code. Na het 
klikken op de knop[Gereedheid instellen] wordt het proces gestart voor de motoren 
die deze functie ondersteunen. De knop wordt grijs weergegeven indien de Readiness 
bits reeds ingesteld zijn of als de juiste documentatie niet beschikbaar is in VCDS voor 
dat specifiek regelapparaat. 

Voor een volgende reeks aanwijzingen op het scherm gebruik [Volgende] of 
[Annuleer] om te stoppen. De Begeleidende Readiness teksten vereisen 
labelbestanden. Deze zijn nog niet beschikbaar voor iedere motor. 

Opmerking 
De readiness functie is in Europa beschikbaar op wagens vanaf 2001. 
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3.9 Geavanceerde ID 

 
 
 
De geavanceerde identificatie functie wordt alleen ondersteund door regelapparaten 
die gebruik maken van het KWP-2000 en CAN protocol. 

De hoeveelheid data die verschijnt op dit scherm is sterk afhankelijk van wat het 
regelapparaat ondersteunt. Wanneer "N/A" in het rood verschijnt, betekent dit dat deze 
data niet beschikbaar is zijn voor het huidige regelapparaat. 

Sommige velden (zoals chassisnummer) blijven leeg als het regelapparaat nooit 
geprogrammeerd was met het chassisnummer. 

[Copieer] de informatie wordt gecopieerd naar het Windows kladblok. U kan dan later 
de gegevens plakken in bijvoorbeeld Word of Notepad. 

[Opslaan] zal de gegevens opslaan op de PC, typisch onder voldende 
directory  C:\Auto-Tech\VCDS-nl\Logs 
 
Gebruik [Ga Terug] om terug te keren naar het open regelapparaat scherm. 
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3.10 Geavanceerde Meetwaardeblokken 
 

 
 
Deze functie is een uitbreiding van de meetwaardeblokken en geeft een overzicht van 
alle mogelijke meetwaarden die het regelapparaat vrijgeeft . Het is mogelijk om 
max.12 meetwaardeblokken uit verschillende groepen te selecteren in het 

dialoogvenster. Van de geselecteerde groepen kan men de 

meetwaarden rechtstreeeks aflezen. Deze optie is alleen beschikbaar als er label files 
aanwezig zijn. 

Bij regelapparaten die gebruik maken van het  
UDS/ODX/ASAM protocol, is de functie 08 
Meetwaardeblokken niet beschikbaar en moet 
je de geavanceerde meetwaardeblokken 
gebruiken. 
 
Door “groepeer UDS verzoeken” bij UDS  
Regelapparaten aan te vinken, kan je het 
aantal genomen monsters/samples versnellen. 
 
De geavanceerde meetwaardeblokken functie 
heeft twee schermen. 
Hierboven het belangrijkste met de  weergave  
van de actuele data en de beschrijving ervan. 
 
In het scherm rechts kun je de data  
selecteren, die je wenst weer te geven in het  
hoofdscherm, door deze aan te vinken. ► 
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Een selectie van de Geavanceerde meet-
meetwaardeblokken  kan u opslaan naar een 
bestand. 
Meetwaardeblokken die regelmatig voor 
diagnose terugkomen kan je aanvinken en 
opslaan. 
Door in de linkerbovenhoek  van het scherm 
op VCDS te klikken, opent u een menu.  
Selecteer in het menu: “Selectie opslaan naar 
bestand”. Benoem in het volgende scherm het 
bestand bv 2L TDI en klik op opslaan. 
Door het item “Selectie laden van bestand”  te 
selecteren en aan te klikken opent u het 
scherm waarmee u het bestand bv 2L TDI 
terug kan laden. 
 
De opgeslagen items verschijnen rechtstreeks 
in het hoofdscherm.Op deze wijze kan u voor 
verschillende sets van meetwaardeblokken 
die regelmatig terugkomen een reeks  
diagnosebestanden aanmaken . 
    

    
De [Grafiek] knop wordt gebruikt om de VCDS-Scope te openen, een plug-in voor 
VCDS die u toelaat om grafisch meetwaardeblokkeninformatie op een display of 
aanpasbare virtuele meters te tonen. Voor meer informatie, zie de VC-Scope pagina 
80. 
Gebruik [uitgevoerd, Ga terug] om terug te keren naar het vorige scherm 

Acceleratie meting 
Wanneer de meetwaardeblokken èèn of meerdere meetgroepen met snelheid (km/h) 
bevatten, verschijnt rechts onderaan op het scherm [Acceleratie]. 
Zie hoofdstuk Acceleratie Meting pagina 32. 

http://www.ross-tech.com/vc-scope/index.html
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3.11 Acceleratie Meting 
 

 
 
Wanneer de meetwaardeblokken èèn of meerdere meetgroepen met snelheid (km/h) 
bevatten, verschijnt rechts onderaan op het scherm [Acceleratie]. 
Klik op [Acceleratie] , dit opent het acceleratie meetscherm. Start en stop snelheden 
alsook afstand kan je zelf  instellen. Klik op  [Start] en voer je test uit. Wanneer de 
juiste snelheid en afstand bereikt zijn, zal VCDS de berekende waarde automatisch 
weergeven. Om de gewenste gegevens te bewaren,  klik op  [Opslaan] typische 
locatie is "C:\Auto-Tech\VCDS-nl\Logs". 

Met de [Log] knop kan u een logboekbestand  maken van de meetwaardeblokken. 
Voor meer informatie zie de datalogging pagina 21. 

[Schakel over op Basis Waarden] kan gebruikt worden om naar de basisafstelling  te 
gaan van de groep die op dat ogenblik wordt weergegeven. Doe dit enkel met behulp 
van een werkplaatshandleiding of andere documentatie. 
 
Opmerkingen:  
 

 Meerdere Groepen zijn niet toegestaan in de basisafstelling. 

 De [Schakel over op Basis Waarden] knop is niet beschikbaar als de 
tweede en de derde groep in werking zijn. 

 Om een actieve groep te stoppen, klik in het venster met het groep nummer 
(zoals u een nieuw nummer zou willen ingeven).  

 De knop is ook onbruikbaar op controllers die KWP-2000 gebruiken. Bij deze 
moet je rechtstreeks naar de basisinstellingen gaan. 

 De snelheid van de communicatie vermindert naarmate men meerdere 
groepen opent. 
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3.12 Codering (VAG 1551/52 fuctie 11) 
 

 

Inloggen moet gebruikt worden bij bepaalde regelapparaten vooraleer je kan 
hercoderen of de functie adaptatie kan gebruiken. Wanneer u bijvoorbeeld een 
startonderbreker  wil coderen, gebruik dan  [Gebruik 7-cijferige PIN/SKC].Deze 
functie is beschreven op pagina 34. 
 
Tekstballon 
VCDS kan codes of suggesties tonen wanneer er voor het regelapparaat labelfiles 
beschikbaar zijn. De tekstballon verschijnt wanneer men met de muiscursor  over het 
codeveld beweegt. 

Gebruik de knop [Uitvoeren] om de login/veiligheidstoegang op te slaan en terug te 
keren naar het geselecteerde functiescherm. 

Gebruik de knop [Annuleer] om de login/veiligheidstoegang te annuleren en terug te 
keren naar het geselecteerde functiescherm. 

De volgende waarschuwing wordt 
weergegeven in de rechterbovenhoek van het 
scherm als een sessie wordt verbroken nadat 
u een login hebt gedaan. ► 
U moet dan het regelapparaat verlaten om een 
nieuwe login in te geven. 
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3.13 7-digit PIN/SKC 
 
 

 
 
De 7-cijferige pin /SKC (Secret Key Code) dialoog wordt gebruikt voor de 
aanpassing van de sleutelcodering en startonderbreking 3 (immobilizer 3). 
  
De volgende informatie moet je ingeven: 
 

 De 7-cijferige pin die de dealer voor uw immobilizer identiteit heeft 
aangevraagd. 

 Dag, maand en jaar wanneer de code is gemaakt. 

 Dealer code  ( workshop code WSC ) voor wie de code is aangevraagd. 

 Nummer van de invoerder die de 7-cijferige pin aangemaakt heeft. 
 

Wanneer u met succes de codering hebt ingevuld, komt u automatisch terug in het 
vorige scherm waar de geldige code nu is ingevuld. 

De verkregen code/data blijven voor altijd geldig en bruikbaar voor deze wagen. 
Druk op [Uitvoeren] om de waarde op te slaan. 
 
 
Nota:  Wanneer u niet over een geldige 7 cijferige PIN beschikt, zal u niet in staat zijn 
een startonderbreker of sleutels te coderen.
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Wanneer u alle gegevens hebt ingevuld klikt u op  
[OK]. Als een van de ingevoerde gegevens niet 
correct is, zal dit bericht verschijnen : ► 
 
 
 
 
 
Wanneer u met succes de 7-cijferige PIN hebt ingevoerd, kom je automatisch terug in 
het login of aanpassingsscherm ( waar je was toen je klikte op “gebruik 7- cijferige 
pin”). 
Nu moet je “ XXXXX” in de login of aanpassing ingeven. 
 
 
Nota: 
 
In tegenstelling tot de originele VAS diagnose toestellen, kan met VCDS dezelfde  
7-cijferige Pin worden gebruikt voor deze specifieke wagen op elk gewenst ogenblik in 
de toekomst, zolang  u de pin, met de datum waarin deze is gegenereerd door de 
dealer, de dealer workshop (WSC) en de importeur nummer samen gebruikt. 
 
WSC : elke VAG-dealer heeft een unieke 'Work Shop Code”; deze kan je terugvinden 
in het onderhoudsboekje van de wagen. 
 
Het veld  “OPTIE” kan alleen gebruikt worden met specifieke instructies van Ross-
Tech. 
 
Gebruik [OK]  om de 7-cijferige Pingegevens op te slaan en terug te keren naar  het 
scherm login of aanpassing . 
 
Gebruik [Annuleer] om terug te keren naar het scherm login of aanpassing  zonder 
opslaan. 
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3.14 Basis instellingen (VAG 1551/52 fuctie 04) 
 

  
 
Het Basis Waarden scherm  wordt u getoond wanneer het regelapparaat in 
basisafstelling staat.Tussen de schermen basisafstelling  en meetwaardeblokken zijn 
er weinig verschillen op te merken, de inhoud van iedere groep is dezelfde. 

In basisafstelling zal het regelapparaat verschillende calibraties (basisafstellingen) 
trachten uit te voeren. 

Het meest voorkomende gebruik voor de basisafstelling  functie is het opnieuw 
kalibreren van de gasklep. Biij nieuwere wagens kan “basis settings” gebruikt worden 
om de ABS-hydraulische unit te ontluchten, een elektrische parkeerrem te openen het 
reinigen van een roetfilter enz. Het gebruik van een werkplaatshandboek is 
noodzakelijk. 

De functie basisinstelling activeren is  afhankelijk van het regelapparaat en het protocol 
dat gebruikt wordt voor de communicatie  

In regelapparaten met het KW-1281 protocol start u de functie “basisinstelling” door het 
juiste groepnummer in te geven en  daarna op [Ga!] te klikken.  
In de functie meetwaardeblokken 08 kan u het juiste groepnummer opzoeken en 
overschakelen naar basiswaarden door op de knop “naar basiswaarden” te klikken. 
 
Bij regelapparaten met KWP-2000 of CAN protocol is er een extra knop met  “ aan uit 
volgende” ,hiermee bepaalt u het starten , stoppen en/of het vervolg van de procedure 
terwijl u de waarden steeds kan volgen in de vier meetgroepen. 
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U kan een data [Log] maken van de procedure in basis settings. Zie pagina 21 van 
deze handleiding voor informatie over data logging. 

[Naar Meetwaardeblokken] schakelt terug over naar de passieve (en "veilige") 
meetwaardeblokken scherm. 
 
Voor regelapparaten die beschikken over een labelbestand met informatie over de 
basisinstellingen, kan u een “drop down”menu openen waarmee u een functie uit de 
ondersteunde basisinstellingen kan kiezen. 
 

 
 
 
Opgelet: 

 Gebruik een werkplaatshandboek wanneer je afstellingen gaat wijzigen. 
Verkeerde of gebrekkige procedures kunnen leiden tot ernstige schade aan 
het voertuig. 

 Hoewel je [Op] en  [Nr] knopen kunt gebruiken om door de beschikbare 
groepen te scrollen is dit waarschijnlijk geen goed idee omdat je het 
regelapparaat ongewenst in basisafstelling kan plaatsen. 

 Om fouten te voorkomen zoek je het juiste groepnummer eerst op in het 
scherm meetwaardeblokken en schakel je daarna pas over op 
basisinstellingen
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Bij regelapparaten  die gebruik maken van het UDS-protocol kunnen de schermen 
geavanceerde meetwaardeblokken en basiswaarden gelijktijdig  weergeven. 
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UDS regelapparaten die  “instructies” bevatten voor basisinstellingen worden 
automatisch weergegeven door VCDS . 
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Notities:  

 Het gebruik van verschillende meetwaardegroepen is in basisafstellingen 
niet toegestaan. De data getoond in elke basiswaardengroep, varieert zeer 
van regelapparaat tot regelapparaat, tussen de verschillende modellen en 
jaren. Sommige groepen zijn gedocumenteerd in de werkplaatshandboeken, 
maar velen zijn dat niet. 

 VCDS probeert om zo veel mogelijk te achterhalen wat de gegevens 
betekenen. Jammer genoeg, is de informatie van de gegevenstypes uit 
het  regelapparaat niet nauwkeurig genoeg. Bijvoorbeeld: VCDS kan 
achterhalen dat een bepaald gebied een temperatuur bevat, maar de 
gegevens van het regelapparaat vertellen ons niet of dit de temperatuur van 
het koelmiddel of de temperatuur van de inlaatlucht is. 

 Om de verwarring te voorkomen, ondersteunt VCDS labelbestanden. Hierbij 

wordt de naam van het gebruikte labelbestand getoond. Wanneer het label -

bestand voor het regelapparaat dat u bekijkt nog niet bestaat ,zal VCDS toch 
proberen te raden wat de desbetreffende gegevens betekenen. Basis 
afstelling zal u ook een "popup"ballon tonen wanneer de muis boven de 
waarde wordt gehouden. Zie de sectie meetwaardeblokken voor meer 
informatie. 

 
 
Gebruik [Uitgevoerd, Ga Terug] om terug te keren naar het regelapparaat informatie 
scherm. 
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3.15 Uitgangen testen (VAG 1551/52 fucties 03) 
 

 
 
 

De "Uitgangen Testen"  functie wordt gebruikt om de elektrische uitgangen en 
bekabeling van het regelapparaat te testen.  
 
  
Om de actuatortest te starten, druk op [Volgende] en vervolg telkens de test door op 
[Volgende] te drukken. 
 

 Opmerkingen: 

 De output die kan worden getest en de opeenvolging waarin zij actief 
worden, wordt strikt gecontroleerd door het regelapparaat. Dit is geen functie 
van VCDS. 

 De meeste regelapparaten zullen slechts één actuatortest per sequentie 
toelaten. Om de test opnieuw uit te voeren moet je het regelapparaat sluiten 
en opnieuw beginnen, of  zelfs het contact afleggen en volledig opnieuw 
starten. 

 Sommige actuatortesten vereisen een extra actie alvorens zij actief worden. 
Brandstofinjectoren zijn daar een voorbeeld van; om deze te testen, moet 
eerst het gaspedaal geactiveerd worden. 

 Bij de meeste systemen kan de actuatortest alleen uitgevoerd worden als de 
motor niet draait en de te testen component niet actief is. 

 Het is volledig normaal dat tijdens de actuatortest de melding verschijnt 
"kortgesloten met massa". Het regelapparaat identificeert welk onderdeel er 
wordt getest door een foutcode te sturen. 
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Opgepast! 
 
Doe geen actuatortesten terwijl de wagen rijdt.  Het testen van bijvoorbeeld ABS-
remmen kan tijdelijk de remmmen volledig onklaar maken of een wiel volledig 
blokkeren. 
 
Raadpleeg het werkplaatshandboek vooraleer de actuatortest te gebruiken. 
 
Als je een actuatortest uitvoert bij een airbag-systeem, zal er een pop-up verschijnen 
met de vermelding: 
 
 
 

 
 

Bij de VW-Touareg is er een specifieke procedure nodig of de wagen zal achteraf niet 
meer starten wanneer de actuatortest met het airbagregelapparaat is uitgevoerd. 
 
Gebruik [Uitgevoerd, Ga terug] om terug te keren naar het open regelapparaat 
scherm.
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Selectieve actuatortest: bij regelapparaten die dit ondersteunen, kan men de 
onderdelen die men wil controleren selecteren. Het stelt u in staat een te testen 
uitgang direct actief te maken zonder een voor gedefinieerde procedure te doorlopen. 
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Bij regelapparaten die gebruik maken van het UDS protocol kunnen de schermen 
geavanceerde meetwaardeblokken en uitgangen testen gelijktijdig weergeven worden. 
Dit kan handig zijn om te verifiëren dat bepaalde uitgangen functioneren zoals 
opgegeven. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Gebruik [Uitgevoerd ga terug] om terug te gaan naar het op regelapparaat scherm. 
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3.16 Hercoderen of lange codering (VAG 1551/52 fuctie 07) 
 

 
 
Hercoderen van een regelapparaat wordt gebruikt om diverse opties te wijzigen of te 
plaatsen. 

Opgelet! Noteer steeds de originele waarde, zodat je deze code kan terugplaatsen als 
er iets fout loopt. 

Opmerkingen: 

 Sommige regelapparaten vragen een login voordat je deze kan hercoderen. 

 De dealercode of WSC ( Work Shop Code ) mag u op 00000 laten staan of u 
kan een eigen  willekeurige code ingeven. 

 Het importeurnummer is enkel belangrijk wanneer het regelapparaat het 
KWP-2000 protocol gebruikt. Het nummer blijft onveranderd tenzij je deze 
waarde in het scherm „optie‟ hebt gewijzigd. 

 Via een tekstballon kan de code worden weergegeven als er een labelfile 
aanwezig is voor dat  regelapparaat. 
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Lange codering 
Deze functie wordt toegepast bij auto's die uitgerust zijn met CAN-diagnose en 
beschikken over een diagnose gateway.  (vanaf : Golf 5 ,Touran, Audi A6 ...) 
 
 

 
 
 
 
De lange codering helper is ontwikkeld door de Deen Niels Ezerman's. 
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Procedure voor een lange codering 

 Wanneer u op[ Lang Coderen Hulptool drukt], verschijnt het bovenstaande 
scherm. De volledige codering van het regelapparaat is nu weergegeven in 
balk 1). 

 Klik op de hexadecimale waarde in balk 3) bv : 0F. Nu kan je via de verticale 
balk 4) de geprefereerde verandering aanbrengen  door Bit 5,6,7 aan- of uit 
te vinken. 

 Ga terug naar 3) en klik bv op vakje ”04” zie onderstaande afbeelding. Ga 
naar balk 4) en breng de veranderingen aan. Herhaal dit tot alle bits zijn 
gecodeerd. 

 Door op einde te drukken, breng je de code over naar het regelapparaat. De 
nieuwe codering is nu zichtbaar in de onderste balk van het regelapparaat, 
zie voorgaande afbeelding. 

 Klik nu op [Uitvoeren], de nieuwe codering wordt nu opgeslagen in het 
geheugen van het regelapparaat. Gebruik [Annuleren] wanneer u de nieuwe 
codering niet wenst op te slaan. 
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Coderen van Slave regelapparaten : 
 
"Slave" regelapparaten zijn bij de recentste auto's ook te coderen. U kan een “drop 
down” menu openen met een lijst van de beschikbare regelapparaten die kunnen 
geselecteerd worden voor het coderen. Zie afbeelding hieronder. 
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Batterij codering  assistant.  
 
Na het vervangen van een batterij bij wagens uitgerust met een"regelapparaat  61   
accuregeling" moet het regelapparaat opnieuw gecodeerd worden. Bij de module  
hercoderen is er een hulpmiddel voorzien bij de codering van het juiste batterijtype. 
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Op enkele nieuwe voertuigen is de Gateway installatielijst via lange codering niet 
toegankelijk. In dergelijke gevallen kan je gebruik maken van de [Installatie Lijst]  
knop. 
In het scherm open regelapparaat voor CAN BUS INTERFACE adres 19. 
Deze functie is beschikbaar in alle Gateways die een installatielijst ondersteunen. 
 

 
 
Gebruik[Codering Opslaan] knop  om de codering op te slaan en terug te keren naar 
het op regelapparaat functiescherm 
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3.17 Adaptatie en Lange Adaptatie (VAG 1551/52 fuctie 10) 
 
 

 
 
 
De adaptie (aanpassing) functie laat je toe bepaalde waarden en/ of instellingen te 
wijzigen in de regelapparaten die het ondersteunen. 
 
 
Waarschuwing! 
 
Raadpleeg het werkplaatshandboek vooraleer de aanpassingsfunctie te gebruiken.  
 
Voor dit regelapparaat is er een label aanwezig dat weergeeft dat kanaal 43 de 
instelling is voor de Coming –Home Time. De gele tekstballon is een tweede label 
(hulp) waarin je  het bereik van de nieuwe waarde  kan aflezen . 
 
Deze labelbestanden zijn niet voor alle regelapparaten beschikbaar.   
 
U kan de [Op] en [Nr] knoppen naast het "Kanaal Nummer" gebruiken om de 255 
kanalen te doorlopen, of u kan een kanaalnummer manueel invoeren en klikken op   
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 [Lees]. 
 
Als het kanaal bestaat, zal VCDS  de opgeslagen waarde tonen. Als een kanaal niet 
bestaat, zal de opgeslagen waarde "N/A" aanduiden. Andere data kunnen 
gedecodeerd en getoond worden in de vier displayvelden bovenaan het scherm. 
 
Als u het gewenste kanaal hebt gevonden, kan u de [Op] en [Nr] knoppen naast de 
"Nieuwe Waarde" gebruiken  om de waarde te testen. Of u kan rechtstreeks de 
"Nieuwe Waarde" invoeren en klikken op [Test ]. Deze zal het regelapparaat opdragen 
om tijdelijk de nieuwe waarde te gebruiken zodat u de resultaten kan evalueren. 

Als u tevreden bent met het effect van een "Nieuwe Waarde", kan u deze definitief 
opslaan in het regelapparaat door op [Opslaan] te klikken. 

Door de knop [Toevoegen aan Log] in te drukken kan u een momentopname maken 

van     de huidigen metingen die automatisch worden opgeslagen in een log bestand. 



© 2011 Auto-Tech Diagnose Software & Tools  www.auto-tech.be v1-01 
All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. 
    53 

Opmerkingen:  

 Kanaal 00 is een bijzonder geval. Als u bij kanaal 00 op [Opslaan] klikt, 
worden alle fabrieksinstellingen teruggezet. Dit is enkel zo bij regelapparaten 
die deze functie ondersteunen (terug te vinden in het werkplaatshandboek). 

 Bij een aantal motor en start blokkering apparaten zal u eerst een login code 
moeten invoeren vooraleer  u aanpassingen kan testen of bewaren. 

 Waarden ingebracht met [Test] maar die niet werden opgeslagen, blijven 
actief tot het regelapparaat is uitgeschakeld.  

 Klik [Uitgevoerd Ga Terug] om terug te keren naar het open regelapparaat 
scherm. 
 

UDS adaptatie :  voor regelapparaten die gebruik maken van het UDS/ODX/ASAM 
protocol 

zijn de traditionele aanpassingkanalen niet van toepassing en moet 
het        drop-down menu gebruikt worden .  
Daeler Code, Importeur en onderdeelnummer kunnen ingegeven 
worden wanneer het regelapparaat dit vereist ( zie afbeelding 
hieronder). 
 

 
 
Lange adaptatie (aanpassingen) : deze worden gebruikt om bijvoorbeeld de injectoren 
te balanceren bij Common-Rail TDI-BKN motoren. Lange adaptatie wordt ook gebruikt 
voor het aanpassen van de Can-Bus interface bij nieuwe wagens ( A4, A5…) 
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3.18 Veiligheidstoegang (VAG 1551/52 fuctie 16) 
 

 
 
De veiligheidstoegang moet gebruikt worden bij bepaalde regelapparaten vooraleer je 
kan hercoderen of de functie adaptatie kan gebruiken. Wanneer er labelfiles voor het 
regelapparaat beschikbaar zijn, zullen ze in een tekstballon verschijnen. 

De veiligheidstoegang functie ondersteunt de 7 cijferige PIN/SKCs. 

Het “optie“veld wordt alleen gebruikt met specifieke instructies van Ross-Tech . 

Tekstballon VCDS kan codes of suggesties tonen wanneer er voor het regelapparaat 
label files beschikbaar zijn. De tekstballon verschijnt wanneer men met de 
muiscursor  over het codeveld beweegt. 

Gebruik de knop [Uitvoeren] om de login / veiligheidstoegang op te slaan en terug te 
keren naar het geselecteerde functiescherm. 

Gebruik de knop [Annuleer] om de login / veiligheidstoegang te annuleren en terug 
te keren naar het geselecteerde functiescherm. 
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4 Automatische Scan (VAG 1551/52 functies 00) 
 
Met deze functie wordt ieder regelapparaat dat in de auto aanwezig is gescand. 
Het regelapparaat geeft informatie over: VAG nummer, onderdeel nummer, software 
codering, fabricant codering en foutcodes. 
 

 
 

Selecteer  Chassis Type = wagentype  

Er bestaan ontelbaar verschillende regelapparaten  voor het volledige VW Audi 
gamma. Geen enkele wagen beschikt over alle regelapparaten, hoe recenter de wagen 

hoe groter de uitrusting. Daarom is het noodzakelijk dat u het chassistype correct 

ingeeft. Bij twijfel, raadpleeg de boorddocumenten (gelijkvormigheidsattest). 

Het wagen- of chassistype  kan je vinden in het chassisnummer van de wagen. 
Meestal het 7de en 8ste  cijfer/letter van het chassisnummer. 
Bvb: WAUZZZ8K5A0008569 : dan is 8K een Audi A4 B8 
 
 
Wanneer u  Automatische Detectie  in Selecteer Chassis selecteert, zal VCDS 
automatisch vaststellen  welke regelapparaten aanwezig zijn. Deze functie werkt alleen 
wanneer de diagnose rechtstreeks over CAN gaat  (vanaf Golf V,Audi A6..en alle 
nieuwe types vanaf 2005). 

AUTOSCAN.TXT is een bestand in de VCDS directory dat de gegevens bevat van alle 
wagens. Van daaruit kan u moeiteloos alle gegevens raadplegen en/ of kopiëren. 
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Display freese frame wanneer deze functie aangevinkt is zal VCDS bijkomende 
informatie weergeven op het scherm over de gevonden  fouten (prioriteit, status, 
kilometerstand datum en uur ….). Vanaf ca.  2004 kunnen de meeste regelapparaten 
een freeze frame weergeven. 
 
 

[Start] Hiermee start u de automatische scan. Opgelet!  Dit kan verschillende minuten 

duren. VCDS opent voor elk adres het regelapparaat, het foutcodescherm om dan 
terug te gaan naar het automatische scan scherm. 

Door op de roodgemerkte regelapparaten te dubbelklikken, opent u het foutcode 
scherm van dit regelapparaat en kan u de foutcodes hiervan verwijderen. 
 
 
De Auto-Refresh  aanvinken kan handig zijn omdat men dan kan zien wanneer er een 
foutcode verschijnt in een bepaald systeem. 
 
 
[Stop] Deze knop stopt de scan.
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 [Gateway Installatie Lijst]  
Gewoonlijk alleen beschikbaar op wagens die gebruik maken van een directe CAN 
verbinding voor diagnose (vanaf ca. 2005 Audi A8, Golf 5, Touran,..). Deze  zeer snelle 
functie zal in ongeveer 3 seconden via de gateway de verschillende regelapparaten 
opzoeken die aan boord zijn en de status ervan opvragen. 
De regelapparaten met foutcodes tonen dit defect met een code.  
Alle regelapparaten zijn direct toegankelijk door te dubbelklikken op de aangewezen 
lijn. 
 

 
 

[Wis Alle FoutCodes]  

Foutcodes wissen kan gebeuren op twee manieren : bij wagens die uitgerust zijn met 
een CAN diagnoseinterface kan VCDS de fouten wissen zonder alle regelapparaten 
afzonderlijk te gaan benaderen. 
Bij oudere wagens zal VCDS over de K-lijn ieder regelapparaat individueel benaderen 
om zo de fouten te  wissen. VCDS gebruikt deze functie om alle foutcodes te wissen 
zonder alle regelapparaten afzonderlijk te gaan benaderen. Dit werkt enkel op wagens 
die CAN als diagnose gebruiken. 
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Het chassisnummer  wordt automatisch weergegeven in automatische scan voor alle 
wagens die uitgerust zijn met een startbeveiliging 3 of recenter. 

Resultaten: 

[Copieer]  Door deze knop te bedienen copieer je de foutcodes naar het Windows 

klembord, daarna kan je de resultaten  in een tekstverwerker van uw keuze (Word, 
Kladblok) plakken. 

[Print]  Print een foutcode rapport. 

[Opslaan]  Het foutcode rapport wordt opgeslagen  in de map "Logs".  Deze map kan 

je terugvinden door te klikken op "Start"→"Ccomputer"→"Lokaal station (C:)\Auto-
Tech\VCDS-nl \Logs". 

[Wis]  Dit wist de getoonde resultaten. Dit wist niet de foutcodes. 
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5 SRI Reset 
 
[SRI Reset]  
 
Met deze optie krijgt u een overzicht van alle instellingen in het adaptatiekanaal in 
verband met het terugstellen-  en instelllen van het onderhoudsinterval voor wagens 
die ermee uitgerust zijn. De functie zal automatisch het instrumenten regelapparaat 17 
openen, de opgeslagen SRI  waarden ophalen, alsook de SRI instructies van de label 
file. Al deze gegevens worden weergegeven in het SRI scherm. 
Nieuwe waarden kunnen met de hand ingegeven worden, of u kan in het drop-down 
menu 
een actie selecteren zodat de nieuwe waarden automatisch ingevuld worden. 
 

 
 
Bij de modellen die een onderhoudsinterval weergeven op het instrumentenpaneel 
verschijnt na het resetten “ ---“ als waarde. Dit is geen fout. Het systeem heeft ca. 
500km nodig om zichzelf te calibreren en de juiste waarde weer te geven. 
 
De [Opslaan naar bestand] knop kan gebruikt worden om de gegevens op te slaan . 
 
Klik op [SRI Uitvoeren] om het onderhoudsinterval terug te stellen en de gewijzigde 
instellingen op te slaan. 
 
Opmerking: 
 
De SRI functie vereist ondersteunende gegevens vanuit “LABEL”-files. VCDS beschikt 
over een vrij uitgebreide database. Wanneer een SRI funcie niet werkt door het 
ontbreken van een label-file, email ons dan de map met de adaptatiekanalen van het 
instrumenten regelapparaat van deze wagen. Voor meer informatie zie pagina 70.
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Wanneer de SRI functie niet beschkbaar is door het ontbreken van een label-file kan u 
altijd handmatig het onderhoud resetten: 
 
Ga naar [17 Intrumenten], [Adaptatie 10], kanaal “02” nieuwe waarde 0 ingeven, op 
test klikken en opslaan.  
 
Bij wagens vanaf  bouwjaar 2008 kan de standaard “general reset” keuze bij AUDI niet 
worden gebruikt. In plaats daarvan opent u het pull-down menu en selecteert u voor 
een diesel: 
Flexible Oil Service Reset (LongLife/Rest of World/Diesel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



© 2011 Auto-Tech Diagnose Software & Tools  www.auto-tech.be v1-01 
All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. 
    61 

De nieuwe waardes verschijnen nu in de tabel. Zie afbeelding hierboven. 
Wanneer nodig, kan u de  nieuwe waarde zelf aanpassen. In de afbeelding hieronder 
is de standaardwaarde van de kanalen  42,43 en 49 manueel aangepast . 

 
Klik op[SRI Uitvoeren] om het onderhoudsinterval terug te stellen en de gewijzigde 
instellingen op te slaan.  
Herhaal deze bewerkingen voor Mileage based Service Reset (Rest of World). 
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Voor Time based Service Reset (Rest of World & Great Britan) herhaal je nogmaals de 
bewerkingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kanalen 02, 53 en 55 kunnen ook op “0”  teruggezet worden via [17 Instrumenten], 
[Adaptatie 10]. 
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6 OBD2 (VAG 1551/52 Adres 33) 
 

 
 
Algemene OBD 2 functionaliteit. Veel van de recente werkplaatshandboeken geven 
niet langer de traditionele 01- motor  “On Board Diagnostic” informatie weer. Dit is 
meestal vervangen door “Algemene Scantool” data. Hierdoor is OBD2 veel belangrijker 
geworden dan het in het verleden. Door op de knoppen te klikken, krijgt u toegang tot 
de verschillende OBD2 functies. 
 
Wat is het verschil tussen VCDS en een OBD2 scan-tool? 
OBD2 geeft uitsluitend uitlaatgasrelevante data weer. Met een OBD2 scan-tool zijn de 
vele andere regelapparaten, die in een moderne wagen noodzakelijk aanwezig zijn niet 
toegankelijk. 
 
Generieke OBD2 functionaliteit   ondersteunt  alleen VW, AUDI,SEAT en SKODA 
wagens. 
VCDS zal waarschijnlijk werken op vele andere merken. Er is echter geen garantie op 
het uitlezen van andere merken . 
 
Interface:  HEX+CAN interface ondersteunen ISO 9141-2 ("CARB"), ISO 14230 
("KWP-2000") and ISO-15765 ("CAN") protocols. Micro-CAN interface 
ondersteunen ISO-15765 ("CAN"), maar niet ISO 9141-2 ("CARB") of ISO 14230 
("KWP-2000") voor generic OBD-II. Het ISO-15765 ("CAN") protocol werd 
geïntroduceerd in 2004, is universeel en is vereist voor alle nieuwe wagens vanaf 
2008. 
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Elke Generieke OBD2 functie wordt gedefinieerd door SAEJ1979. De specificaties zijn 
beschikbaar op : www.sae.org 
 
Hieronder vindt u een kort overzicht van elke modus. Voor meer inormatie verwijzen wij 
u naar het werkplaatshandboek. 
 
 
[Modus 1 Uitlezen Data] :  
 
Deze functie toont meetwaardeblokken en de status van de emissie gerelateerde 
sensoren ,in real-time,weergegeven door de uitlaatgasrelevante 
regelapparaten.Bijvoorbeeld motor en aandrijving.  
Met de [Turbo] knop kan u de sample rate aanzienlijk versnellen.  
Bij het aanvinken “Niet wachten op 2e Regelapparaat” voorkomt u onnodige 
vertraging wanneer u de gegevens van bv de automatische transmissie niet nodig hebt 
. 
De vier pull-down menu‟s geven u de mogelijkheid de verschillende 
meetwaardebblokken te selecteren. 

 
 
 
 
 
 

http://www.sae.org/
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 [Modus 1-01 Gereedheid] (READINESS) 
 
Toont de status van elk emissiesysteem gecontroleerd door het regelapparaat. 
 

 
 
[Modus 2 Bevries Frame] 
 
Toont de omstandigheden waarin een emissie gerelateerde foutcode laatst heeft 
plaatsgevonden. 
 
 
[Modus 3 Huidige FTCs] 
 
Toont de huidige opgeslagen foutcodes. Door “fabrikant specifieke” (rechts bovenaan 
op het scherm) aan te vinken wordt de code- omschrijving  omgezet naar een 
specifieke VAG code. 
 
[Modus 4Wis FTCs] 
 
Wist de huidige foutcodes. Het herstelt niet de oorzaak van het ontstaan. Het 
regelapparaat zal opnieuw moeten testen of alle “bewaakte systemen” aan de 
voorwaarden voldoen om de corresponderende bits opnieuw  “GEPASSEERD” weer te 
geven. 
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[Modus 5  O2 sensoren] 
 
O2 sensoren toont de gegevens van elke O2 sensor, gekozen uit het drop-down menu. 

 
 
 
[Modus 6 NietCont. Testen] 
 
Loopt een vooraf gedefineerde set van testen, voor verschillende emissie gerelateerde 
componenten zoals bv de verouderingstest  van een zuurstof (O2) sonde . 
 
[Modus 7 Aanhoudende FTCs] 
 
“Hangende foutcodes” zijn geïdentificeerd door het regelapparaat maar nog niet 
kritisch genoeg om het “MIL” aan te sturen. 
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[Modus 9 Voertuig info] 
 
Kan informatie oplaan zoals VIN nummer, kalibratie- versies.  De hoeveelheid info 
verschilt enorm tussen de verschillende types van wagens. 
 

 
 
 
[Modus 10 permanente FTCs] 
 
Deze fouten zijn zo ernstig dat ze met een OBD2 scanner niet gewist kunnen worden. 
Ze kunnen allen gewist worden door het regelapparaat zelf wanneer dit heeft 
gecontroleerd of de fout niet meer aanwezig is en het probleem is opgelost. 
 

 
 
Vc-scope is in staat om de OBD2 data grafisch weer te geven zoals hier in de 
afbeelding hierboven. Dit is bijvoorbeeld het pendelen van de lambda sonde. Voor 
meer informatie zie pagina 80. 
 
Om terug te keren naar het hoofdscherm klik op [Uitgevoerd Ga Terug]. 
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7 Applicaties 
 

 
 
Controleer op en wis FTC’s (foutcodes). 

[Gateway Installatie Lijst] 
 
Gewoonlijk alleen beschikbaar op wagens die gebruik maken van een directe CAN 
verbinding voor diagnose ( CAN DIAGNOSE INTERFACE). Deze zeer snelle functie 
zal in ongeveer 3 seconden via de gateway de verschillende regelapparaten opzoeken 
die aan boord zijn en de status ervan opvragen. Alle regelapparaten met foutcodes 
tonen een defect met een code en zijn ROOD gemarkeerd.De regelapparaten zijn 
direct toegankelijk door te dubbelklikken op de aangewezen lijn. Deze functie wordt 
uitgelegd op pagina 55. 
 
 
[Wis Alle FTCs] 
 
Alleen van toepassing voor wagens uitgerust met een CAN diagnose interface. 
VCDS wist alle foutcodes in alle regelapparaten. Deze functie wordt uitgelegd op 
pagina 15. 
 
 
 
Gebruik [Uitgevoerd Ga Terug] om terug te keren naar het hoofdscherm. 
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7.1 Transport Modus 
 

 
 
Transport Modus 

Wagens die CAN gebruiken voor diagnose beschikken over een speciale 
transportmodus. De transport- of slaapmodus wordt gebruikt om de batterij niet te 

ontladen gedurende het transport of de stokkageperiode van nieuwe wagens.   

[Activeer Transport Modus] Wanneer je deze knop bedient, plaats je de wagen in 

slaapmodus. Verlichting, radio, afstandsbesturing e.d. worden dan uitgeschakeld. 

[De-activeerTtransport Modus] Wanneer je deze knop bedient ,schakel je de 

transportmodus uit. Deze kan normaal gesproken alleen worden gebruikt op auto‟s die 
een zeer lage kilometerstand hebben ( max 200km). 

Bij de Audi A4 B7 werkt de transportmodus iets anders, selecteer: 
 
[17 Instrumenten] 
[Adaptatie 10] 
Kanaal “99” 
Geef nieuwe waarde” 0” in. 
[Test] 
[Opslaan] 
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7.2 Map Regelapparaat Kanalen 
 
 

 
 
 
[Regelapparaat Kanaal Map] 
 
Scant zeer snel alle 255 "Meetwaardeblokken" of "Adaptatie" kanalen van een 
regelapparaat en geeft de data weer in een "map" bestand. Via "Uitgang" kan men 
kiezen tussen een *.PLB (Pre-label) bestand (om zelf labelbestanden aan te maken) of 
een *.CSV bestand (Excel werkblad). 
 
Gebruik [ Uitgevoerd Ga Terug] om terug te keren naar het applicatiescherm. 
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7.3 EDC 15-16 KM stand controle 
 

 
 
 
[EDC 15-16  Kilometerstand] is te vinden in het applicatie scherm en wordt gebruikt 
om een onafhankelijke “kilometerteller” te lezen die is opgeslagen in het 
motorregelapparaat. EDC 15 is terug te vinden in de oudere TDI-motoren met een VE-
pomp. EDC 16 wordt gebruikt in de TDI-motoren met pompverstuivers. Het kan nuttig 
zijn bij het kruiselings controleren van de km stand bij aan- of  -verkoop van 
tweedehandswagens. 

Opties : dit veld kan gebruikt worden met specifieke instructies van Ross-Tech. 

Gebruik[Uitgevoerd Ga Terug] om terug te keren naar het applicatiescherm 
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7.4 Regelmodule zoeken 
 

 
 
Deze functie doorzoekt elk mogelijk adres in het voertuig, vindt ieder regelapparaat en 
toont de volgende gegevens : adres, naam, protocol, VAG-nummer van het 
regelapparaat, onderdeelnummer, softwarecodering en de  werkplaatscode. 
  

[Start]    Opgelet! Een volledige scan kan tot 45 minuten duren. Het is uiteraard ook 

mogelijk een bepaald gebied (ranges) te selecteren. Wanneer u "Gebruik Alleen 

CAN" selecteert, dan zal de regelapparaatzoeker de K -lijn niet controleren. 

[Copieren]  Door deze knop te bedienen kopieer je de informatie naar het Windows 

klembord, daarna kan je de resultaten  in een tekstverwerker van uw keuze (Word, 
Kladblok) plakken. 

[Print]  Print een rapport. 

[Opslaan]  Het rapport wordt opgeslagen  in de map "Logs". Deze map kan je 

terugvinden door te klikken op "Start"→"Computer"→"Lokaal station (C:)\Auto-
Tech\VCDS-nl\Logs". 

[Wissen]  Dit wist de getoonde resultaten. Dit wist niet de foutcodes. 

   



© 2011 Auto-Tech Diagnose Software & Tools  www.auto-tech.be v1-01 
All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. 
    73 

7.5 Optische-bus Diagnose 
 

 
 
De [Optische Bus Diagnose]  functie kan u terugvinden in het Applicatie scherm en 
wordt gebruikt om een breuk in het netwerk van een MOST bus te localiseren. Veel 
regelapparaten zijn onbereikbaar via de conventionele diagnose als er zich een breuk 
in de MOST bus voordoet. 

Als uw diagnoseresultaten niet overtuigend zijn, kan u het diagnosetype van 
"Standaard" naar "3 dB Attenuation" wijzigen. Door de 3dB demping gaan alle modules 
hun uitgang minder sterk uitsturen. Maar de individuele deelnemende controlemodules 
kunnen ook verzwakken om te controleren of die modules verantwoordelijk zijn voor de 
problemen. 

Klik [Start] om te beginnen met het controleren van de regelapparaten op de bus . 

[Copieer] de resultaten naar het Windows Klembord. Later kan u de resultaten 
plakken in een toepassing van uw keuze, zoals MS Word of Kladblok. 

[Opslaan] van de resultaten meestal in volgende map: C:\Auto-Tech\VCDS -nl\ Logs 

Gebruik [Uitgevoerd, Ga terug] om terug te keren naar het applicatie scherm 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Media_Oriented_Systems_Transport
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8 Opties 

 

In volgende schermen kan u de verschillende opties instellen. Klik op “Poort en 
Protocol opties” of  “Gebruikers Interface en Identificatie” om de tabbladen te 
selecteren. 
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Poort en Protocol Opties 
 

Selecteer  poort :  
 
Selecteer de poort  volgens de aansluiting van het type VCDS  adapter USB of COMx. 
Klik daarna op [Test] om te kijken of VCDS de interface kan vinden. 
 
 

 
 
De [LED’s] knop gebruikt men bij  oudere  adapters die voorzien zijn van twee led‟s 
om de communicatie te controleren. 
 
 
Protocol Opties : 
 

 Start Baud is de eerste baud rate (aantal modulaties per seconde) die 
VCDS zal proberen wanneer hij een verbinding maakt met de controller. De 
standaardwaarde is 0. Dit betekent dat VCDS de juiste startbaud zelf 
bepaalt. Bij Hex-interfaces is dit veld niet van toepassing. 

 KW2-Delay is de vertragingstijd tijdens een communicatie initialisatie tussen 
de PC en het voertuig. De huidige defaultwaarde is 30. Verander deze 
waarde NIET tenzij u communicatieproblemen ondervindt met een specifieke 
controller. 

 TST Addr. pakket adres dat wordt gebruikt bij het KWP2000 protocol. De 
huidige default waarde is -1. Verander deze waarde NIET tenzij u 
communicatieproblemen ondervindt met een specifieke controller. 

 Debug Level controleert hoeveel debug informatie VCDS opneemt tijdens 
zijn normale werking. Waarde nul (default) in dit veld betekent "maak GEEN 
debug informatie aan". Verander deze waarde NIET tenzij u dit wordt 
gevraagd door ons om eventuele problemen te onderzoeken
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Protocol Opties : vervolg 
 
 

 Blk Int beïnvloedt de protocoltiming. De huidige defaultwaarde is 55. Om de 
hoogst haalbare meetwaardenblok verversing performantie te halen, plaats 
deze waarde op 25. Noteer echter, dat dit kan leiden tot onbetrouwbare 
communicatie met sommige controllers. 

 Char lnt : beïnvloedt eveneens de protocol timing. De huidige defaultwaarde 
is 1. Om de hoogst haalbare meetwaardenblok verversing performantie te 
halen, plaats deze waarde op 0. Noteer echter, dat dit kan leiden tot 
onbetrouwbare communicatie met sommige controllers. 

 KP2 Time wordt enkel gebruikt bij het KWP2000 protocol. De huidige 
defaultwaarde is 25. Verminderen van deze waarden verhoogt de 
meetwaardenblok verversing performantie bij het bebruik van het KWP2000 
communicatie protocol. 

 CAN Time-out beïnvloedt de tijd dat VCDS zal proberen een CAN-bus 
sessie te initialiseren. Verander deze waarde NIET tenzij u 
communicatieproblemen ondervindt met een specifieke controller. 

 
Init Parameters 
 

 Bypass OBD-II Fastinit mag enkel worden aangevinkt indien u connectie 
problemen ondervindt bij voertuigen met generieke OBD-II functie. 

 Force K on Engine wordt gebruikt bij controllers met CAN-bus. Als deze 
optie wordt aangevinkt , zal de K-lijn in plaats van de CAN-bus gebruikt 
worden om de motordiagnose uit te voeren. Dit kan in sommige gevallen tot 
een betere meetwaardenblok verversing performantie leiden. 

 Bypass CAN Init mag enkel worden aangevinkt indien u wil dat VCDS 
GEEN gebruik maakt van de CAN-bus. 

 Force Dumb Mode wordt gebruikt om te voorkomen dat VCDS automatisch 
de baudrate gaat bepalen voor connecties. 

 
 
Reduceer CPU gebruik: 
 
Deze checkboxes gaan de reactietijd van andere applicaties verhogen tijdens het  
uitvoeren van VCDS.De nadelen ervan zijn een enigszins verminderde performantie 
van de VCDS meetwaardenblok verversing. 

 

 KWP-1281 de defaultwaarde is NIET aangevinkt. Dit reduceert het CPU 
gebruik wanneer geconnecteerd met controllers die het KWP-1281 protocol 
ondersteunen. Noteer echter dat dit kan leiden tot onbetrouwbare 
communicatie met sommige controllers. 

 KWP-2000 de defaultwaarde is NIET aangevinkt. Dit reduceert het CPU 
gebruik wanneer geconnecteerd met controllers die het KWP-2000 protocol 
ondersteunen. Noteer echter dat dit kan leiden tot onbetrouwbare 
communicatie met sommige controllers. 
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[Herstel Waarden]  
 
Gaat alle protocolopties herzetten naar hun oorspronkelijke waarden met uitzondering 
van de werkplaats identificatiegegevens. 
 
 
Opmerking: 
Als u met de rechtermuisknop klikt op het VCDS-pictogram in de 
linkerbovenhoek van het scherm , kunt u "Delete config bestand en sluiten". Dit 
kan erg handig zijn, als u de venstergrootte te groot hebt gemaakt. 
 
 
 
Gebruikers Interface en identificatie  
 
Werkplaats identificatie 
 

 Naam garage wordt getoond op allerhande rapporten zoals b.v. op het 
foutcoderapport. 

 De WSC-Code is de dealercode, die ook terug te vinden is op een VAS-
5051 toestel. Laat de code op "00000" staan indien u een onafhankelijke 
garage bent. Er wordt dan de code gebruikt die al in de controller aanwezig 
is. ("stealth mode"). Gebruikt u VCDS in een VAG-concessie, plaats hier dan 
uw werkplaats dealercode. 

 VZ/Importeur nummer is eigenlijk een uitbreiding op de WSC-code die een 
regiocode voorstelt.  Laat de code op "000" staan indien u een 
onafhankelijke garage bent. Er wordt dan de code gebruikt die al in de 
controller aanwezig is. ("stealth mode"). Gebruikt u VCDS in een VAG 
concessie, plaats hier dan u werkplaats dealer regiocode. 

 Onderdeel nummer wordt meestal gebrukt bij de codering van nieuwe 
regelapparaten. Sommige regelapparaten vereisen de waarde   00000,   
andere het specifieke onderdeelnummer. 

 
 
Gebruikers interface 
 
 

 Linker Print Marge is het aantal spaties dat geprinte bladen zullen 
opschuiven naar rechts. 

 Schermgrootte laat je toe het VCDS scherm aan te passen aan de grootte 
van het PC scherm. Om de instelling te controleren, druk je op opslaan en 
sluit je VCDS volledig af. Start hierna VCDS terug op. De nieuwe instelling 
wordt nu gebruikt. 
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Gebruikers Interface en identificatie vervolg 
 

 Geluid Uitschakelen : wanneer u dit vakje aanvinkt, zal VCDS geen 
geluidssignaal meer geven bij het einde van een handeling. De specifieke 
Windows geluiden kan men hiermee niet uitschakelen. 

 Build list of CAN controllers prior to selection dialog (Bouw een 
Gateway installatielijst voorafgaand aan het  Selecteer Regelapparaat). 
Dit selectievakje is standaard ingeschakeld. 
 

 
 
Controleer op gratis updates 
 
Wanneer er een internetverbinding beschikbaar is, zal VCDS bij het opstarten nagaan 
of er een Update beschikbaar is. Hij zal u toestemming vragen om deze te mogen 
downloaden en te installeren.  Wanneer u geen internetverbinding hebt, krijgt u hiervan 
geen melding. 
 
Via het drop down kan u de keuze maken : “Controleer niet op updates” of “Alleen 
Volledige Versies” 
 
[Controleer nu op updates] met deze knop kan u handmatig controleren of er een 
update beschikbaar is. 
 
Via de website www.auto-tech.be kan u steeds de laatste software downloaden. 
 
 
[Opslaan] alle opties worden bewaard.  
 
Noteer dat: 

 Zolang u uw voorkeuren NIET hebt bewaard alle knoppen op het 
hoofdscherm inactief zijn.  

 Sommige  instellingen pas actief worden als u VCDS opnieuw opstart. 
 
[Toepassen] laat u toe de opties te testen zonder dat u ze hebt bewaard.  
 
 
[Annuleer] brengt u terug naar het hoofdscherm zonder enig effect. 
 
 

  

http://www.auto-tech.be/
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9 Info en Licentie 
 
 

 
 
 
Licentie Info: 
 

 Serie Nummer. Voor u het toestel inschakelt en de foutcodes uitleest, 
verschijnt op het scherm : "Test op wagen voor registratie". Na deze 
handeling verschijnt een serienummer bestaande uit letters en cijfers. 

 Licentie status dient altijd volledig geregistreerd/geactiveerd te zijn. 
Dit scherm toont u ook de copyright notities en de contactinformatie. 

  

Om naar het hoofdscherm terug te gaan, click [Ga Terug]. 
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10 VCScope Grafische “Plugin” 
 
 
VC-Scope wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u de software van VCDS op uw 
computer installeert. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
U kan gebruik maken van de VC-scope op de twee volgende manieren : 
 

 Laat VCDS  de VC-scope starten door te klikken op de [Grafiek] knop. Deze 
knop kan je terugvinden in de verschillende schermen zoals 
meetwaardeblokken .  

 Handmatig, VC-scope start in stand-alone modus voor het afspelen van 
VCDS log-bestanden. 

 
Als VC-scope actief is in de stand-alone modus, zal VCDS niet opstarten. Handmatig 
de VC-scope opstarten als VCDS actief is kan evenmin. 
 
Door de selectievakjes aan te vinken naast elk veld van het display selecteer je welk 
item er grafisch wordt weergegeven. 
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Door op de pijltjes te klikken  selecteer je telkens een veld      
met de bijhorende min. en max. waarde ervan. 
 
 
 

U kan de schaal aanpassen door te klikken op een van de 12 actieve velden. 
Bijvoorbeeld “veld 3”.  De min.en max. schaal-instellingen kan u nu deleten en 
vervangen door een nieuwe waarde in te geven. Klik  terug op hetzelfde  veld. 
Bijvoorbeeld “veld 3”. De wijzigingen  worden nu actief gemaakt. 
 
Via het onderdeelnummer onthoudt de VC-scope alle schaalwaarden voor een bepaald  
regelapparaat. 
 
De horizontale schaal (tijdbasis) kan u aanpassen door op de pijltjes van “PIXEL 
SHIFT” te klikken. 
 
 

      
 

 
 

 
 
 
Om VC-scope te openen en log bestanden te bekijken, 
ga je naar "Computer"  C:\ Auto-Tech\VCDS-nl\ 
Dubbelklik op het incoontje van VC-scope. Het 
logbestand opent u door op de map te klikken. 
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Door in de linkerbovenhoek op het VC-scope pictogram te klikken, opent u een  menu 
waarmee u de optie “voorkeuren” kan selecteren en openen. 
 
 

 
 
 
Voorkeuren 
 
Met deze functie kan u 
de kleuren van de 
achtergrond, het raster (grid)  
en de grafische lijnen 
instellen. 
 
De schaalwaarden kan u  
eveneens aanpassen. 
 
 
 
 
 

Klik met de rechtermuisknop op de scope-         
meter : een menu opent waarin u opties kan 
selecteren 

 
 
 
 
 
. 
                Klik  met de rechtermuisknop op 

het gekleurde vierkantje en de Scoop Meter 
opent. 
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11 TDI inspuitmoment controle 
 
 
TDI inspuitmoment controle wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u de software 
van VCDS op uw computer installeert. 

 
  

 
 
 
 
Let op: dit geldt alleen voor motoren uitgerust  met een  roterende pomp (VE) en 
is niet van toepassing op motoren met pompverstuivers (PD) of common rail 
(CR). 
 
Met deze plug-in kan u bij VE TDI- motoren het inspuitmoment van de inspuitpomp 
controleren. Het inspuitmoment kan men periodiek nazien, bij werkzaamheden aan de 
distributie of na het vervangen van de distributieriem.  
 
Deze applicatie geeft grafisch het inspuitmoment in functie van de 
brandstoftemperatuur weer. 
Onderaan het scherm verschijnt het “resultaat” met de vermelding of er aan alle 
voorwaarden werd voldaan en of het inspuitmoment binnen de specificaties van de 
fabrikant is. 
De laatste 100 metingen (samples) worden weergegeven als een “wolk” van punten. 
Aan de grootte en de vorm van de wolk kan u afleiden in welke mate het 
inspuitmoment “verspringt”  ;  de gemiddelde timing is waarschijnlijk in het midden van 
de wolk. 
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Gebruiksaanwijzing: 

 

 Start  uw motor 

 Start VCDS 

 Druk op de [Selecteer] knop 

 Druk op de [01-motor] knop 

 Druk op de [Meetwaardeblokken-08] knop 

 Ga naar groep 000 

 Druk op [Schakel over naar basiswaarden] knop 

 Druk nu op de [TDI Timing] knop. 
 

 

Bij het gebruik van deze functie zal de gele gloeispiraal op het instrumentenpaneel 

knipperen en het motorgeluid veranderen. 

 

De TDI  inspuitmomentcontrole werkt alleen als “plug-in” in VCDS en kan niet 

afzonderlijk 

functioneren. 

 

Bij 1.9 PD en CR motoren wordt het inspuitmoment door het regelapparaat 

elektronisch ingesteld. 
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 12 Functie overzicht   

       

 
Originele  VAS / VAG Tools 

 
“Nieuw” VAS 

 
Volledige 

ondersteuning in  
   

VCDS Release 
 

 
Functie Nummer/Naam 

 
Functie Nummer 

  
   

10.61 
 

      

0
0 Automatische-Scan  1001.01  JA  

0
1 Geavanceerde ID    JA  

0
2  Fout Codes  004.01  JA  

0
3 Uitgangen  Testen  005  JA  

 Selectieve Uitgangen  Test  005  JA  

0
4 Basis instellingen  006  JA  

0
5 Fout Codes wissen  004.10  JA  

0
6 Sluit regelapparaatl  022  JA  

0
7 Coderen Regelapparaat  007 (Service 1A) / 008 (Service 22)  JA  

 Coderen Slave Regelap.  007 (Service 1A) / 008 (Service 22)  JA  

0
8 Meetwaardeblokken  010.02 (KW1281) / 011  JA  

0
9 Enkele Uitlezing  010.01  JA  

1
0 Adaptatie  012  / 014 (long)  JA  

1
1 Login (Coderen II)  015.01  

JA 
 

w/KWP-2000) 
    
     

1
5 Gereedheid  020.01  JA  

1
6 Veiligheidstoegang  015.02  JA  

1
8 Ondersteunende Codes    JA  

3
3 Generic OBD-II    JA  

Bevries-Frame Data    JA  

Dubbele K-Line     JA  
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7-Digit SKC/PINs (VAS)  020.07  JA  

 Huidige Code Database     
JA 

 

 
    
     

Direct CAN diagnose (VAS)    JA  

Transport Modus (VAS)  1001.03 (on) / 1001.04 (off)  JA  

Geavanceerde MWB    JA  

Data Logging +    JA  

Ondersteuning Dual Regelap.    JA  

Hoge snelheid Data Logging +    JA  

Real-Time Graphs +    JA  

Real-Time Gauges +    JA  

Graphic TDI Timing Checker +    JA  

Regelapparaat zoeken +    JA  

Hulp bij foutzoeken    Neen  

Online toegang tot       
Immobilizer Codes en    Neen  

Onderdelen beveiliging      
 
+ Exclusief voor VCDS, originele  VAS heeft deze functies niet !   


