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Dziękujemy za zakup programu VCDS.. Zestaw, który otrzymałeś, pozwoli Ci zamienić
Twój komputer w profesjonalne narzędzie diagnostyczne takich marek, jak:
VW/Audi/SEAT/Skoda - modeli produkowanych w latach 1990- 2021.
PRZED PODŁĄCZENIEM INTERFACE’u ZAINSTALUJ OPROGRAMOWANIE!
Na naszej stronie www.vag-com.pl możesz pobrać najnowszą wersję VCDS'a. Użyj
przycisku DOWNLOAD.
Zarówno proces instalacji samego oprogramowania jak i sterowników USB jest zautomatyzowany,
jeżeli natrafisz jednak na jakieś problemy skontaktuj się z nami.

Podłącz końcówkę swojego interface‟u (COM lub USB) do odpowiedniego gniazda w
komputerze. Jeżeli odległość między Twoim PC a pojazdem jest większa niż 1.8 metra,
możesz zastosować przewód przedłużający RS232. Do Interface‟u podłączanego przez USB
najlepiej nadaje się aktywny przewód przedłużający USB dostępny na www.vag-com.pl.

Pierwsze kroki cd...
W oknie głównym programu VAG-COM (patrz: Spis treści) kliknij przycisk [Opcje] aby
przejść do ekranu: Opcje programu.

W sekcji: „Wybór portu” wybierz odpowiedni
port: COM (zwykle COM1 lub COM2) lub USB.
Następnie kliknij przycisk [Test]. Upewnij się, że
VAG-COM „widzi” Twój interface. Jeżeli poprawnie
wybrałeś rodzaj portu i wszystko jest w porządku,
powinien pojawić się komunikat podobny to tego,
jaki widnieje z lewej strony tego tekstu.

�
�
�
�

Jeżeli pojawia się komunikat: “Interface: nie wykryto!”, sprawdź połączenie
między przewodem diagnostycznym a komputerem, a także między
pojazdem a interface‟m. Upewnij się, że połączenia są pewne.
Typ interface‟u rozpoznawany przez oprogramowanie VAG-COM zawsze
powinien zgadzać się z typem oraz nazwą interface‟u jaka została podana na
jego obudowie (np. na naklejce).
Jeżeli stan linii K1 lub K2 jest opisany jako „Zwarty do masy” lub „Zwarty do
+12”, istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest przerwa lub zwarcie w
gnieździe diagnostycznym pojazdu.
CAN informuje, czy dany pojazd wykorzystuje magistralę CAN do celów
diagnostycznych.

Gdy już pomyślnie przetestujesz interface, kliknij [Zapisz], aby program zapamiętał
daną konfigurację. Po tej czynności automatycznie zostaniesz przeniesiony do okna
głównego. Kliknij przycisk [Wybór] w polu Wybór sterownika, aby przejść do okna
wyboru sterownika (patrz: spis treści). Wybierz jeden ze sterowników, w jakie
wyposażony jest Twój pojazd – np.: Silnik.
Gdy program VAG-COM połączy się z wybranym przez Ciebie sterownikiem, kliknij
[Kody błędów], aby sprawdzić, czy w sterowniku są zapisane jakieś informacje o
błędach. Możesz powtórzyć powyższe czynności z każdym sterownikiem, w jaki
wyposażony jest Twój pojazd.
UWAGA (dotyczy wersji USB): Jeżeli z jakichś powodów, podczas instalacji
oprogramowania, sterowniki USB nie zainstalowały się prawidłowo i VAG-COM "nie
widzi" interface'u, należy przejść do "Menadżera urządzeń", odnaleźć wśród
dostępnych urządzeń: "Ross-Tech HEX or KEY USB interface” (interface musi być
podłączony do PC). Następnie kliknąć nazwę urządzenia prawym przyciskiem myszki i
wybrać "Aktualizuj sterownik". Teraz należy prawidłowo wskazać lokalizację
sterowników USB, tj. C:\ ADAKO\VAG-COM.
Powyższą czynność opisano też na http://vag-com.pl/instrukcja.html
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VAG-COM - Okno główne

Okno główne pojawia się zaraz po uruchomieniu programu – czy to poprzez podwójne
kliknięcie ikony znajdującej się na pulpicie, czy też bezpośrednio po wyborze z menu Start.
Na powyższym ekranie znajduje się 8 przycisków:
[Wybór]
[Auto-Scan]
[Szukanie sterownika]
[OBD-II]
[Funkcje dodatkowe]
[Opcje]
[O programie]
[Wyjście] (zamyka program VAG-COM)
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VAG-COM - Wybór sterownika

Poszczególne moduły elektroniczne sterujące i nadzorujące pracę wielu urządzeń, w
jakie wyposażony jest współczesny pojazd – często nazywane potocznie komputerami –
w VAG-COM‟ie określa się mianem sterowników lub modułów sterujących.
Przyciski na powyższym ekranie służą do wyboru sterownika, z którym chcemy się
skomunikować. Aby ustanowić połączenie z danym sterownikiem, po prostu kliknij
odpowiedni przycisk. Na przykład: aby połączyć się ze sterownikiem silnika, kliknij:
[01-Silnik]
VAG-COM posiada przyciski do wszystkich sterowników, jakie są obecnie obsługiwane przez
urządzenia serwisowe, używane w większości autoryzowanych serwisów
(VAS-5051i VAS-5052).
Zakładki
Każda z zakładek pokazanych na powyższym ekranie pozwala na dostęp do różnych
sterowników, pogrupowanych według następujących kategorii: Typowe, Napęd,
Nadwozie, Układ komfortu, Elektronika 1 i Elektronika 2. Każdy z dostępnych
sterowników jest pokazany jako człon dwóch elementów: numeru i opisu. Np.: [01-Silnik].
Numer (w tym wypadku 01) odnosi się do numeru sterownika, który można znaleźć w
instrukcjach serwisowych pojazdu czy też instrukcji testera diagnostycznego np.: VAG1551.
Dostęp bezpośredni
Adres sterownika można wprowadzić też bez użycia przycisków. W okienku opisanym jako
Słowo adresowe wystarczy wpisać żądany adres i nacisnąć [Szukaj!]
Aby powrócić do okna głównego, wystarczy wybrać [Powrót]
Uwaga: Twój pojazd nie posiada wszystkich sterowników, jakie widoczne są w kolejnych
zakładkach okna „Wybór sterownika”. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, w jakie moduły
sterujące wyposażony jest Twój samochód, skontaktuj się z nami:
mailto:info@vag-com.pl

Odczyt ze sterownika cd...

VAG-COM – Odczyt ze sterownika

Informacje o sterowniku
Po udanym połączeniu się z wybranym sterownikiem i ustanowieniu sesji
komunikacyjnej, dane identyfikacyjne sterownika można odczytać w tym właśnie
miejscu.
~

~

~

~

~

Ten ekran pojawia się, gdy program VAG-COM ustanowi połączenie z którymkolwiek
sterownikiem obecnym w danym pojeździe.
Komunikacja = Pokazuje stan aktualnej sesji komunikacyjnej. Po
ustanowieniu połączenia z sterownikiem:
~

~

~

~

~

IC= Pokazuje, ile razy sesja komunikacyjna była inicjalizowana. Jeżeli
wartość IC wzrasta powyżej 1, wiarygodność komunikacji spada
poniżej 100%.
TE= jest licznikiem błędów wysłanych w pojedynczych pakietach. TE
większe od 0 może wskazywać na niską wiarygodność komunikacji.
RE= jest licznikiem błędów odebranych w pojedynczych pakietach. TE
większe od 0 może wskazywać na niską wiarygodność komunikacji.
Protokół wskazuje, jakim protokołem posługuje się dany sterownik
podczas wymiany danych, tj.: KWP-1281 , KWP-2000 czy też KWP2000 poprzez CAN-Bus. (Zobacz zestawienie funkcji
diagnostycznych i protokołów komunikacji w załączniku „C” tej
instrukcji).
Obracający się kursor informuje o aktywnej sesji komunikacyjnej.

Numer VAG jest numerem części - sterownika - według oznaczeń
VW/Audi.
Komponent zawiera więcej informacji o sterowniku. Może też
informować o wersji wewnętrznego oprogramowania danego modułu
sterującego.
Kodowanie decyduje o wielu różnych opcjach dostępnych ze strony
sterownika. UWAGA: niektóre starsze sterowniki nie pozwalają na ich
przekodowanie i w tym miejscu można zobaczyć np. numer
katalogowy Bosch‟a lub inne informacje.
Kod serwisu wskazuje, jaki kod serwisu (tzw. WSC) był zapisany w
urządzeniu diagnostycznym, które jako ostatnie przeprowadziło
kodowanie sterownika.
Pola oznaczone jako Extra mogą pokazywać numer VIN, informacje z
immobilisera lub w niektórych pojazdach - numer katalogowy części.

Funkcje podstawowe
Zebrane tu funkcje pozwalają na odczyt przeróżnych danych ze sterownika. Program VAGCOM sprawdza, które opcje są dostępne w danym sterowniku i uaktywnia odpowiednie
przyciski – tylko te, które odpowiadają dostępnym funkcjom. Normalną rzeczą jest, iż po
połączeniu się z danym modułem, część przycisków pozostanie nieaktywna (przyciski będą
rozjaśnione i słabiej widoczne). Korzystanie z funkcji przypisanych poszczególnym przyciskom
zostało opisane na kolejnych stronach tej instrukcji.
Funkcje zaawansowane
Te funkcje umożliwiają przeprowadzenie przeróżnych zmian „programowych” na danym
urządzeniu sterującym. Przed rozpoczęciem korzystania z tych funkcji stanowczo zalecamy
zapoznanie się z „Instrukcjami serwisowymi” lub inną fachową dokumentacją, odpowiednią dla
danego modelu pojazdu. Niewłaściwe korzystanie z Funkcji zaawansowanych może
doprowadzić do niesprawności poszczególnych urządzeń, w jakie wyposażone jest dane auto,
a nawet do ich uszkodzenia Zastosowanie funkcji przypisanych poszczególnym przyciskom
zostało opisane na kolejnych stronach tej instrukcji.
Korzystaj z przycisku [Koniec odczytu, powrót - 06], aby poprawnie zakończyć sesję
komunikacyjną i powrócić do ekranu: „Wybór sterownika”.
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Ekran Kody błędów – ciąg dalszy...

VAG-COM – Kody błędów
(VAG 1551/1552 - funkcje 02 i 05)

Wśród informacji zapisanych w Ramce zamrożonej można odnaleźć zmienną o nazwie Priorytet
błędu. Dzięki niej można ustalić jak duży wpływ ma dany kod błędu na funkcje związane z
właściwościami jezdnymi pojazdu.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8

Znaczenie
Błąd ma krytyczne znaczenie na właściwości jezdne. Należy jak najszybciej zatrzymać
pojazd / pojazd nie powinien być eksploatowany do czasu usunięcia usterki.
Błąd wymaga natychmiastowej interwencji serwisu.
Błąd nie wymaga natychmiastowej interwencji, ale problem powinien zostać usunięty
przy następnej czynności serwisowej.
Błąd wymaga podjęcia akcji związanej z usunięciem usterki, w przeciwnym wypadku
właściwości jezdne mogą być zakłócone.
Błąd nie ma wpływu na właściwości jezdne.
Błąd może mieć wpływ na właściwości jezdne na przestrzeni długiego okresu
eksploatacji.
Błąd ma wpływ na funkcje związane z komfortem, ale właściwości jezdne nie są
zakłócone.
Ogólna informacja.

Przycisk [Kasuj kody - 05] służy do usunięcia wszystkich kodów błędów z pamięci sterownika.
Wykasowanie błędów nie oznacza jednak, że problem (tzn. przyczyna, która spowodowała
zapisanie się błędu w pamięci sterownika) został rozwiązany. Wykasowanie błędów powinno być
poprzedzone stosownymi czynnościami zmierzającymi do wyeliminowania przyczyny pojawiania
się błędu (błędów) w sterowniku.
Przycisk [Kody błędów – 02] służy do odczytu diagnostycznych kodów błędów. W dalszej
części niniejszej instrukcji nazwano je po prostu kodami błędów.
Program VAG-COM przedstawia kody błędów w dwojaki sposób: wyświetla zarówno numer
kodu, jak i jego opis w postaci tekstu.
Program wyświetla kody w postaci 5-ciocyfrowej – jest to znormalizowany zapis, który
obowiązuje w całej grupie VAG. Dzięki takiej prezentacji błędów możliwe jest odnalezienie
danego kodu w instrukcjach serwisowych. Tekstowy opis kodu mówi o rodzaju usterki i
ewentualnych podzespołach, w których pojawił się problem. W opisie właściwego kodu błędu
mogą pojawić się też kombinacje liter i cyfr (najczęściej w nawiasach – choć nie jest to regułą)
– jest to identyfikator komponentów w standardzie DIN (Deutsche Industrie Norm). Zaraz po
nim znajduje się krótka informacja o stanie błędu. W następnej linii może pojawić się też kod z
przedrostkiem „P” lub ogólny kod OBD-II ( ...o ile taki istnieje. Są tysiące kodów VAG nie
posiadających swoich odpowiedników w postaci kodów OBD-II).
[Pokaż dane z Ramki Zamrożonej] umożliwia odczyt danych z Ramki Zamrożonej dla
poszczególnych kodów błędów. Funkcja ta działa ze sterownikami wykorzystującymi
komunikację przy użyciu protokołu KWP-2000. Bardzo niewiele sterowników obsługuje w tej
chwili tę funkcję. Pierwszymi pojazdami z grupy VAG, w których zamontowano sterowniki
obsługujące funkcje ramki zamrożonej, były Golfy 5.
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Nie ma możliwości selektywnego wykasowania wybranych błędów. Nie wynika to z
niedoskonałości oprogramowania VAG-COM. Tak po prostu działa protokół VAG.

[Drukuj kody] spowoduje wydruk raportu diagnostycznego. Jeżeli w momencie kliknięcia tego
przycisku drukarka nie jest podłączona do komputera, najpierw można zaznaczyć (w
ustawieniach drukarki) opcję: „Praca w trybie Off-Line”. Po podłączeniu drukarki wystarczy
odznaczyć opcję pracy w trybie off-line – po tej czynności raport zostanie wydrukowany.
Po kliknięciu przycisku [Drukuj kody] pojawi się dodatkowe okno, pozwalające na wprowadzenie
danych identyfikacyjnych pojazdu oraz numeru zlecenia/naprawy.
[Kopiuj kody] skopiuje wszystkie kody błędów do schowka systemu Windows. Skopiowane w
ten sposób kody można wkleić do innej aplikacji – np. Word`a lub Notatnika.
[Zapisz kody] spowoduje zapisanie kodów błędów w pliku, który pojawi się w katalogu VAGCOM-PL/Logs/ na dysku twardym komputera.
[Gotowe, powrót] spowoduje powrót do ekranu Odczyt ze sterownika.
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VAG-COM – Bloki pomiarowe

Bloki pomiarowe – ciąg dalszy...

(VAG 1551/1552 - funkcja 08)

„Surowe” dane, czyli dane odczytane prosto ze sterownika, są analizowane przez
oprogramowanie VAG-COM i program automatycznie dobiera do nich dobrze nam znane
jednostki, takie jak np.: temperatura w stopniach Celsjusza, prędkość w km/h, napięcie w
woltach itd. Wszystkie wartości wyświetlane są w jednostkach systemu metrycznego.
Wyjątek stanowi Grupa 000 i jakakolwiek inna grupa, która wyświetla dane w 10 polach
zamiast – tradycyjnie – w 4. W takich grupach VAG-COM nawet nie próbuje dobierać
jednostek, gdyż dla grup 10-ciopolowych sterownik nie udostępnia informacji o rodzaju
wysyłanych danych. 10-ciopolowe grupy mogą być wyświetlane jedynie w najwyższym
wierszu Bloków pomiarowych / Nastaw podstawowych.
Oprogramowanie VAG-COM próbuje także możliwie szczegółowo przebadać odczytywane dane
pod względem ich znaczenia. Niestety informacja: „rodzaj danych”, wysyłana przez sterownik, nie
jest zbyt precyzyjna. Można pokazać to na konkretnym przykładzie: VAG-COM potrafi
rozpoznać, że wartość wyświetlana w danym polu to temperatura, ale niestety sam sterownik
nie powie nam, czy mamy do czynienia z temperaturą płynu chłodzącego czy też z temperaturą
powietrza zasysanego.
Aby dostarczyć większej ilości informacji na temat wartości odczytywanych w Blokach
pomiarowych, VAG-COM posługuje się tzw. Plikami etykiet. Nazwa takiego pliku (o ile ten
istnieje) jest wyświetlana w lewym górnym rogu ekranu. Jeżeli dla danego sterownika nie został
jeszcze opracowany plik-etykieta, widoczny będzie napis: „Brak” i program VAG-COM będzie
sam próbował dobrać odpowiedni opis do wyświetlanych danych. Co ciekawe, nawet oficjalne
urządzenia serwisowe VAG-1551 i 1552 tego nie potrafią!
W grupie 000 program VAG-COM również obsługuje pliki etykiet, jednak ze względu na
ograniczoną ilość miejsca na ekranie, informacje wyświetlane są w tzw. „balonikach”, które
pojawiają się po kliknięciu na danym polu.

Z tego ekranu można odczytywać dane pochodzące z wybranego wcześniej sterownika.
Przedstawiane są one w czasie rzeczywistym. Przyciski [Góra] i [Dół] służą do poruszania się
między dostępnymi grupami ( od 000 do 255 w większości sterowników). Wybranie niektórych
grup powoduje wyświetlenie komunikatu: „BŁĄD: grupa xxx nie jest dostępna” lub po prostu
okienka (w których zwykle pojawiają się pewne wartości) pozostają puste. Nie jest to nic
nieprawidłowego. Większość sterowników posiada grupy, które nie są dostępne lub są po
prostu „puste”. Numer grupy można też wpisać przy użyciu klawiatury i zatwierdzić go
przyciskiem [Idź!] Przycisk [Log] służy do rejestracji danych (patrz spis treści: „Zapisywanie
danych na dysku”).
[Przełącz na Nastawy (04)] służy do wybrania funkcji Nastaw Podstawowych w aktualnie
wyświetlanej grupie. Nastawy podstawowe powinny być przeprowadzane zgodnie z
zaleceniami zawartymi w Instrukcjach serwisowych lub według innych, wiarygodnych danych
(patrz spis treści: „Nastawy podstawowe”).
Uwaga: Funkcja „Nastawy podstawowe” działa tylko dla JEDNEJ grupy... tzn. przycisk
[Przełącz na Nastawy (04)] pozostanie nieaktywny, jeżeli w wierszu drugim i trzecim będą
wyświetlane jakiekolwiek wartości. Aby „wyłączyć” wyświetlanie danych w danej grupie, należy
najechać kursorem na pole, w którym wyświetlany jest numer danej grupy i kliknąć lewy
przycisk myszki – zupełnie tak, jak np. w celu wpisania tam nowej wartości.
Przycisk [Przełącz na Nastawy (04)] pozostanie również nieaktywny w przypadku komunikacji
ze sterownikiem za pośrednictwem protokołu KWP-2000. Funkcję Nastaw podstawowych w
takich sterownikach należy wybierać z ekranu „Odczyt ze sterownika” – czyli z ekranu
pojawiającego się zaraz po skomunikowaniu się ze sterownikiem.
Omawiana tu funkcja [Bloki pomiarowe - 08] została zakwalifikowana przez nas do tzw.
funkcji bezpiecznych. Oznacza to nic innego jak to, że przeglądając grupy bloków pomiarowych
danego sterownika, nie jesteś w stanie niczego zepsuć ani poprzestawiać! Możesz zatem
śmiało odkrywać kolejne grupy i przyglądać się wyświetlanym informacjom.
Powinieneś też wiedzieć, że nawet sterowniki o bardzo podobnych oznaczeniach i montowane
w tych samych modelach mogą wyświetlać te same rodzaje informacji na różnych (innych)
numerach grup. Niektóre grupy są doskonale udokumentowane w instrukcjach serwisowych,
ale bardzo wiele jest też takich, które nie zostały w żaden sposób opisane i można się jedynie
domyślać, jakie informacje prezentują.

Pliki etykiet pozwalają także na zdefiniowanie trzeciego wiersza dla każdego z pól w blokach
pomiarowych. Balonik z informacjami z trzeciego wiersza wyświetla się, gdy kursor myszki
znajdzie się nad danym polem w danej grupie bloków pomiarowych. Trzeci wiersz został
wprowadzony do plików etykiet, gdyż uznaliśmy, że będzie to dobry sposób na podanie w
nim „wartości wymaganych”.

Bloki pomiarowe – ciąg dalszy...

Bloki pomiarowe – ciąg dalszy...

Próbkowanie: z naszego testowego sterownika (VW VR6 ‟97) „wycisnęliśmy” (odczyt tylko z
jednej grupy) lekko ponad 4 próbki na sekundę. Ten sterownik pracuje z prędkością 9600
bodów. Nowsze sterowniki działają już z szybkością 10400 bodów i w przypadku takich właśnie
sterowników próbkowanie powinno być odpowiednio szybsze. Oczywiście w sytuacjach, gdzie
na ekranie wyświetlane są 2 lub 3 grupy jednocześnie, szybkość próbkowania będzie niższa niż
w przypadku pracy tylko z jedną grupą. Szybkość próbkowania będzie różna dla różnych
sterowników. I tak na przykład niektóre sterowniki (szczególnie przekładni automatycznej AG4 i
systemów sterowania silnikiem Digifant-III) posługują się danymi typu „hybrydowego”. Nagłówek
w tego rodzaju danych jest znacznie obszerniejszy i z takimi sterownikami VAG-COM może
działać znacznie wolniej. Zwłaszcza w sytuacji, gdy na ekranie zostaną wyświetlone 3 grupy
jednocześnie, próbkowanie może być bardzo wolne.
W przypadku sterowników silnika wykorzystujących w komunikacji protokół KWP-2000, w
prawym górnym rogu ekranu Bloków pomiarowych, pojawia się przycisk oznaczony jako
[Turbo!]. Użycie tego przycisku spowoduje znaczne przyśpieszenie próbkowania. Dla przykładu:
VW Passat 3C, na ekranie tylko jedna grupa – po przyśpieszeniu próbkowania przyciskiem
[Turbo!] otrzymaliśmy prawie 20 próbek na sekundę. Aby ponownie powrócić do „normalnej”
prędkości, należy opuścić funkcję [Bloki pomiarowe – 08].

Gdy w jednym z okienek w funkcji [Bloki pomiarowe – 08] będzie dostępna informacja o
prędkości pojazdu (km/h), w programie pojawi się nowy przycisk [Osiągi]. Po kliknięciu tego
przycisku ukaże się nowe okno: Pomiar przyśpieszenia. W celu rozpoczęcia pomiarów kliknij
przycisk [Start]. Możesz też wprowadzić własną prędkość początkową, końcową oraz dystans.
Po zakończeniu pomiarów kliknij przycisk [Zapisz] w celu zapisania wyników pomiarów w
katalogu C:\Program Files\VAG-COM-PL\Logs.
Kliknięcie przycisku [Gotowe, powrót] spowoduje przejście do ekranu Odczyt z sterownika.
UWAGA!
Podczas obserwacji danych w czasie rzeczywistym w poruszającym się pojeździe ZAWSZE
korzystaj z pomocy drugiej osoby. Powinna ona obsługiwać komputer w miejscu, w którym nie
będzie narażona na kontakt z poduszką powietrzną w razie ewentualnej kolizji!
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VAG-COM – Zapisywanie danych na dysku
Wszelkie dane prezentowane na ekranie Bloki pomiarowe można zapisywać na dysku w postaci
plików o rozszerzeniu csv. Pliki te mogą być otwierane i analizowane przy pomocy programu
Excel lub innego programu typu „arkusz kalkulacyjny”. Aby przejść do trybu zapisywania danych
na dysku komputera, należy nacisnąć przycisk [Log] znajdujący się na ekranie Bloki pomiarowe.

VAG-COM – Zapisywanie danych na dysku cd...
Zaznaczenie opcji [Eksportuj tylko RPM] spowoduje rejestrowanie tylko obrotów silnika i
pominięcie danych z pozostałych pól. Dodatkowo rejestrowane będą tylko wartości różne od
zera. Opcja ta może okazać się użyteczna zwłaszcza w przypadku dalszej analizy danych w
Excelu lub innym oprogramowaniu.
Przycisk [Znacznik] powoduje umieszczenie wśród zapisywanych danych numeru – liczby, która
jest jednocześnie liczbą wszystkich znaczników umieszczonych w danym pliku. Funkcja ta może
być również przydatna w analizowaniu danych.
Przycisk [Przeglądaj] pozwala na określenie miejsca zapisu pliku wyjściowego, jak również jego
nazwy. Domyślną lokalizacją dla plików będących rezultatem rejestrowania danych jest
podkatalog LOG w katalogu C:\Program Files\VAG-COM-PL.
Z kolei domyślną nazwą pliku jest ciąg cyfr, z których pierwszą jest numer sterownika, a
kolejnymi są numery grup, z których rejestrowane są dane. Np. nazwa pliku: LOG-01-001-004005.csv (patrz zdjęcie na poprzedniej stronie) sugeruje, że rejestrowane są dane z grupy 001,
004 i 005 z modułu o adresie 01 (sterownik silnika).
Jeżeli w podanej lokalizacji istnieje już plik o takiej samej nazwie, jak ta wprowadzona w VAGCOM‟ie – plik ten nie zostanie zastąpiony. Nowe dane zostaną dopisane do istniejącego już
pliku. Przełączanie na Nastawy podstawowe ( przycisk: [N.podstawowe] ) nie jest w tej chwili
możliwe. Opcja ta może być dodana w przyszłości. Możliwe jest jednak rozpoczęcie rejestracji
danych podczas aktywnych Nastaw podstawowych.
Jeżeli program VAG-COM uporczywie „twierdzi”, że nie może otworzyć pliku, to prawdopodobnie
na Twoim dysku brakuje podkatalogu LOGS. W tym wypadku wskazane jest ponowne
zainstalowanie oprogramowania.
Oto przykład, jak można korzystać z programu Excel firmy Microsoft do wyświetlania i
analizowania danych z programu VAG-COM:
1.
2.
3.

Gdy VAG-COM jest już gotowy do rejestracji danych, na dole okna Bloki pomiarowe pojawia się
dodatkowy pasek zadań, widoczny na powyższym zdjęciu.
Przycisk [Start] rozpoczyna rejestrację danych. W zależności od aktualnego trybu pracy przycisk
ten zmienia swoje funkcje:
może on służyć do zatrzymania zapisywania danych - [Stop]

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Będąc na ekranie Bloki pomiarowe wybierz numery grup.
Kliknij przycisk [Log].
Jeżeli nie chcesz zmieniać nazwy pliku i lokalizacji dla pliku, pozostaw je tak, jak
zaproponował to program VAG-COM.
Naciśnij [Start].
Wykonaj testy: np. jazdę próbną.
Naciśnij [Stop].
Jeżeli skończyłeś rejestrowanie danych naciśnij [Gotowe].
Uruchom program Microsoft Excel.
Wybierz: Plik -> Otwórz i na dole zmień na: Wszystkie pliki *.*
Odszukaj plik o rozszerzeniu .csv – ten, który niedawno utworzył VAG-COM – i go
otwórz.
Przy pomocy myszki zaznacz kolumny do pokazania na wykresie.
Kliknij przycisk: Kreator wykresów.
Wybierz rodzaj wykresu, uzupełnij dane, nazwij osie X i Y. Osi X możesz
przyporządkować obroty silnika, a osi Y – np. wartości z czujnika położenia
przepustnicy.

Do wyświetlania i analizowania danych zapisanych przez VAG-COM‟a może również służyć
program VAG-Scope – zobacz: załącznik A do niniejszej instrukcji.
jak również może służyć do wznowienia rejestracji danych - [Kontynuuj].

UWAGA!
Podczas obserwacji danych w czasie rzeczywistym w poruszającym się pojeździe ZAWSZE
korzystaj z pomocy drugiej osoby. Powinna ona obsługiwać komputer w miejscu, w którym nie
będzie narażona na kontakt z poduszką powietrzną w razie ewentualnej kolizji!
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VAG-COM – Pomiar pojedynczy

VAG-COM – Kody obsługiwane

(VAG 1551/1552 - funkcja 09)

Pomiar pojedynczy pozwala na odczytywanie danych w czasie rzeczywistym z niektórych
sterowników obsługujących tę funkcję. Funkcja ta ma jednak dość istotny mankament – dane, które
udostępnia sterownik, są pozbawione jakiejkolwiek informacji na temat wartości, z jakimi mamy do
czynienia. Oznacza to nic innego jak to, że odczytując wartość 378 na kanale 70, oprogramowanie
nie jest w stanie „powiedzieć”, czy jest to temperatura, czy napięcie, czy też zwykły licznik zliczający
pewne „„wydarzenia”. Jedynym sposobem na ustalenie, czego dotyczy wartość pokazywana w na
danym kanale Pomiaru pojedynczego, jest korzystanie z instrukcji serwisowych odpowiednich dla
danego modelu pojazdu.
Funkcja ta występuje stosunkowo rzadko (np. w 12 zaworowych silnikach 2.8 L V6), a jej nazwa –
Pomiar pojedynczy – jest również nieco myląca, gdyż pozwala na wyświetlanie jednocześnie
dwóch kanałów!

Funkcja Kody obsługiwane w przypadku niektórych najnowszych sterowników potrafi stworzyć
listę wszystkich kodów błędów i rodzajów usterek, jakie jest w stanie wykryć dany sterownik.
Dodatkowo przy każdym kodzie podany jest aktualny stan każdego błędu. Po prawej stronie
okna znajdują się przyciski, które pozwalają na zmianę sposobu sortowania wyników. Przycisk
[OK] powoduje powrót do poprzedniego ekranu.
Uwaga: w przypadku niektórych sterowników zamiast przycisku [Kody obsł. – 18] pojawia się
przycisk [Pomiar poj. – 09]. Dzieje się tak dlatego, że funkcje te wykluczają się wzajemnie, tzn.
jeżeli dany sterownik obsługuje Pomiar pojedynczy, to nie będzie on obsługiwał funkcji Kody
obsługiwane...i odwrotnie.

Aby powrócić do ekranu Odczyt z sterownika należy użyć przycisku [Gotowe, powrót].
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VAG-COM – Kody gotowości

VAG-COM – Kody gotowości cd...

(VAG 1551/1552 - funkcja 15)
VAG-COM odczytuje również Kody gotowości w współcześnie produkowanych silnikach TDI. Jest
to funkcja dostępna wyłącznie w programie VAG-COM (nawet VAS-5051/5052 tego nie potrafi!).

Kody gotowości to zestaw 8 bitów, z których każdy reprezentuje wybrany „system”, monitorowany
w pojazdach zgodnych ze standardem OBD-II. Kiedy każdy z ośmiu bitów przyjmie wartość 0
(zero), będzie to oznaczało, że systemy te zostały sprawdzone i pomyślnie przeszły testy
diagnostyczne. Przy nazwie każdego z systemów będzie widoczny komunikat „Sprawny”. Za
każdym razem, kiedy z pamięci sterownika zostaną wykasowane błędy lub zostanie on odłączony
od źródła zasilania, wszystkie (lub prawie wszystkie! – czytaj dalej) bity przyjmą wartość 1, a przy
odpowiadających im systemach pojawi się: „Niesprawny/testowany”. Warto też zdawać sobie
sprawę z tego, że nie każdy pojazd kompatybilny z OBD-II ma zaimplementowane konkretnie 8
„monitorów”, jakie widać na ekranie po wybraniu funkcji Kody gotowości. Z tym z kolei wiąże się
kolejna ważna rzecz:: po odłączeniu zasilania od sterownika (lub wykasowaniu błędów) część bitów
może przyjąć wartość 0 (zero), informując, że dany system jest Sprawny. Dzieje się tak jedynie w
przypadku systemów, których nie ma w danym pojeździe. Powyższe zdjęcie przedstawia zrzut
ekranu Kody gotowości wykonany zaraz po wykasowaniu błędów ze sterownika. Na zdjęciu widać,
że monitor układu powietrza wtórnego, ogrzewania katalizatora i klimatyzacji nie jest
wykorzystywany w tym pojeździe. Dzieje się tak dlatego, że ten konkretny samochód nie ma
wydzielonego układu powietrza wtórnego ani ogrzewania katalizatora. Jeżeli chodzi o klimatyzację
nie jest to już takie oczywiste. Pojawienie się komunikatu Sprawne przy układzie klimatyzacji może
oznaczać dwie sytuacje: pierwszą, że faktycznie pojazd nie został wyposażony w klimatyzację i
drugą, że ma klimatyzację, ale w jej układzie nie wykorzystuje się środka chłodniczego R12.
Aby prawidłowo przeprowadzić testy poszczególnych systemów, w jakie wyposażony jest dany
pojazd, należy postępować zgodnie z dość skomplikowaną procedurą, polegającą m.in. na jeździe
z ustaloną prędkością w określonym czasie, przyśpieszaniu, hamowaniu silnikiem itd. Dokładne
informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji serwisowej danego silnika w części
poświęconej zagadnieniom diagnostyki pokładowej OBD-II.
Przycisk [Powrót] powoduje przejście do ekranu Odczyt ze sterownika.
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Uwaga: Funkcja ta jest dostępna tylko w przypadku sterowników silnika kompatybilnych z OBD-II.
Niektóre pojazdy mogą nie obsługiwać tej funkcji pomimo tego, iż są kompatybilne z OBD-II. Silniki
12V 2.8 L V6 mogą zapisywać Kody gotowości w Blokach pomiarowych „w pobliżu” grupy 29.
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VAG-COM – Identyfikacja rozszerzona
(VAS 5051/5052 – funkcje identyfikacji sterowników)

Funkcja Identyfikacji rozszerzonej działa jedynie ze sterownikami wykorzystującymi do
komunikacji protokoły KWP-2000 i CAN.
Ilość informacji dostarczanych przez tą funkcję może się różnić w zależności od sterownika.
„B/D” to skrót od Brak Danych. Niektóre pola, jak np.: Numer nadwozia, mogą być puste. W
przypadku wspomnianego wcześniej pola będzie to oznaczało, że numer nadwozia nie został
„wpisany” do sterownika.
Przyciski [<], [>] służą do odczytywania wersji oprogramowania z poszczególnych części
programu sterownika.
Przycisk [Powrót] powoduje zamknięcie okna Identyfikacja rozszerzona i powrót do ekranu
Odczyt z sterownika.
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VAG-COM – Rozszerzone Bloki pomiarowe

VAG-COM – Rozszerzone Bloki pomiarowe cd...

VAG-COM – Logowanie
(VAG 1551/1552 - funkcja 11)

Rozszerzone bloki pomiarowe jest rozwinięciem funkcji Bloki pomiarowe i pozwala na zestawienie
do 12 wartości mierzonych, maksymalnie z 12 grup pomiarowych. Funkcja ta dostępna jest jedynie
wtedy, gdy istnieje odpowiedni plik etykiet dla danego sterownika. Brak takiego pliku spowoduje, że
przycisk [Pomiary rozszerzone] będzie nieaktywny.

Gdy w jednym z okienek w funkcji [Bloki pomiarowe – 08] będzie dostępna informacja o
prędkości pojazdu (km/h), w programie pojawi się nowy przycisk [Osiągi]. Po kliknięciu tego
przycisku ukaże się nowe okno: Pomiar przyśpieszenia. W celu rozpoczęcia pomiarów kliknij
przycisk [Start]. Możesz też wprowadzić własną prędkość początkową, końcową oraz dystans.
Po zakończeniu pomiarów kliknij przycisk [Zapisz] w celu zapisania wyników pomiarów w
katalogu C:\Program Files\VAG-COM-PL\Logs.
Próbkowanie
Częstotliwość, z jaką odświeżane są dane na ekranie, jest uzależniona od zamontowanego
urządzenia sterującego w pojeździe. Wybranie większej ilości pokazywanych danych zmniejsza
jednocześnie szybkość próbkowania. Obecnie funkcja Rozszerzonych bloków pomiarowych nie
działa w trybie Turbo (przycisk [Turbo!] w przypadku sterowników komunikujących się przy użyciu
protokołu KWP-2000).
[VAG-Scope] jest programem (tzw. wtyczką), który pozwala na graficzne przedstawianie różnych
wartości mierzonych, prezentowanych przez VAG-COM'a. VAG-Scope może pracować zarówno
w trybie "on line" (odczyt w czasie rzeczywistym), jak również umożliwia odtwarzanie danych
wcześniej zapisanych na dysku twardym komputera. Więcej informacji na temat VAG-Scope
można znaleźć w rozdziale poświęconym temu programowi. Podczas korzystania z funkcji
Rozszerzonych bloków pomiarowych można także zapisywać dane na dysk twardy komputera.
Służy do tego przycisk [Log], a samo zapisywanie danych przebiega bardzo podobnie jak w
funkcji Bloki pomiarowe i jest opisane w rozdziale Zapisywanie danych na dysku.
Kliknięcie przycisku [Gotowe, powrót] spowoduje przejście do ekranu Odczyt ze sterownika.
UWAGA!
Podczas obserwacji danych w czasie rzeczywistym w poruszającym się pojeździe ZAWSZE
korzystaj z pomocy drugiej osoby. Powinna ona obsługiwać komputer w miejscu, w którym nie
będzie narażona na kontakt z poduszką powietrzną w razie ewentualnej kolizji!

Aby przekodować niektóre sterowniki lub też uzyskać możliwość modyfikacji pewnych wartości
poprzez funkcję Adaptacji, należy najpierw wywołać funkcję logowania do sterownika. W niektórych
przypadkach wywołanie funkcji Logowanie i posłużenie się odpowiednim kodem powoduje
uaktywnienie pewnych dodatkowych opcji, np.: aktywacji funkcji tempomatu. Kody logowania
właściwe dla danego sterownika/pojazdu można znaleźć w instrukcjach serwisowych. Nie każdy
sterownik wymaga posługiwania się funkcją logowania przed próbą przekodowania sterownika
bądź też dostępu do pewnych kanałów adaptacji.
Dodatkowy przycisk [Użyj 7-cyfrowego kodu PIN/SKC] służy do wprowadzenia tajnego 7cyfrowego kodu PIN/SKC (Secret Key Code), zwanego też czasami „Kodem z regułą
matematyczną”. Więcej na ten temat można znaleźć w odrębnym rozdziale tej instrukcji,
poświęconym właśnie temu zagadnieniu.
Oprogramowanie VAG-COM potrafi także w niektórych przypadkach podpowiedzieć, jakiego kodu
logowania należy użyć. Takie informacje pojawiają się w tzw. balonikach, zaraz po najechaniu
kursorem myszki na pole, w którym wpisuje się kod logowania.
Informacje o kodach logowania oprogramowanie VAG-COM czerpie z plików etykiet.
Kliknięcie przycisku [Wykonaj!] powoduje potwierdzenie kodu logowania i powrót do ekranu
Odczyt ze sterownika.
Kliknięcie przycisku [Anuluj] powoduje odrzucenie kodu logowania i powrót do ekranu Odczyt ze
sterownika.
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VAG-COM – 7-cyfrowy kod PIN/SKC

Komunikat “Sesja została zerwana. Logowanie nie powiodło się...” pojawia się w przypadku
zerwania sesji po podaniu kodu logowania. W takim wypadku należy kliknąć przycisk
[Koniec odczytu, powrót – 06] i ponowić czynność logowania.

7-cyfrowy kod PIN/SKC jest używany w przypadku procedury dopasowania kluczy lub adaptacji
immobilisera. Aby prawidłowo przeprowadzić jedną ze wspomnianych czynności, należy
wprowadzić następujące dane:

Najczęstszą przyczyną pojawienia się powyższego komunikatu jest podanie nieprawidłowego
kodu logowania lub 7-cyfrowego kodu PIN/SKC.

 7-cyfrowy kod PIN/SKC wygenerowany wcześniej przez dealera dla danego numeru ID
immobilisera.
 Datę wygenerowania kodu PIN/SKC przez dealera.
 Kod serwisu (WSC) dealera, który wygenerował kod PIN/SKC.
 Numer importera dealera, który wygenerował PIN/SKC.
7-cyfrowy kod PIN/SKC jest bezużyteczny bez wymienionych wyżej danych.
Gdy już wszystkie podane dane zostaną wprowadzone, należy kliknąć [OK].
Jeżeli któraś z podanych danych nie ma sensu, może pojawić się następujący komunikat:

Jeżeli wszystkie dane zostały podane prawidłowo, to ponownie pojawi się poprzedni ekran, np.
ekran logowania. Jako nową wartość logowania VAG-COM powinien wyświetlić „XXXXX”.
26
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VAG-COM – Nastawy podstawowe
(VAG 1551/1552 – funkcja 04)

W przeciwieństwie do oficjalnych urządzeń diagnostycznych grupy VAG, oprogramowanie VAGCOM pozwala na ponowne wykorzystanie wcześniej wygenerowanego kodu PIN w przyszłości –
oczywiście na jednym i tym samym pojeździe, dla którego kod PIN/SKC był wcześniej
wygenerowany przez dealera. Aby skorzystać z tej możliwości, należy zachować (zapisać) wszelkie
dane wygenerowane przez dealera – tzn. z 7-cyfrowy kod PIN, numer WSC, numer importera oraz
datę wygenerowania wspomnianych informacji. Jeżeli dealer wygenerował kod PIN a nie udostępnił
numeru WSC lub/i numeru importera, to prawdopodobnie powyższe numery będzie można
odczytać z rachunku, bądź też z innego dokumentu wystawionego przez dealera. Na
wspomnianym wcześniej dokumencie wystarczy odnaleźć ośmiocyfrowy numer (nnnyyyyy) np.:
25935110. Pierwsze trzy cyfry (nnn) będą prawdopodobnie oznaczały numer importera – w
podanym przykładzie jest to 259. Kolejne pięć cyfr to numer WSC czyli kod serwisu – WSC z
przykładu: 35110.
Przykładowe numery importerów:
Polska: 259
Szwecja: 222
USA: 444
Przycisk [OK] służy do zatwierdzenia wprowadzonego siedmiocyfrowego kodu PIN wraz z
pozostałymi danymi. Przycisk [Anuluj] służy do rezygnacji z wprowadzania danych.
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Powyższy ekran przedstawia program VAG-COM pracujący w trybie Nastaw podstawowych.
Nietrudno zauważyć, że informacje prezentowane w tym przypadku oraz sposób ich prezentacji jest
bardzo podobny do tego, jaki ma miejsce w przypadku funkcji 08 – Bloki pomiarowe. W trybie
Nastaw podstawowych poszczególne grupy i pola prezentowane na ekranie dostarczają tego
samego rodzaju informacji, co odpowiadające im grupy i pola w Blokach pomiarowych. Na tym
jednak podobieństwa się kończą, gdyż uruchomienie Nastaw podstawowych powoduje zwykle
podjęcie przez sterownik różnych czynności, mających na celu przeprowadzenie pewnych
adaptacji, dopasowań czy też kalibracji. Dlatego w przypadku korzystania z tej funkcji należy
obowiązkowo zapoznać się z instrukcjami serwisowymi bądź innymi wiarygodnymi źródłami
opisującymi, jak dokładnie przeprowadzić daną procedurę. Niewłaściwe korzystanie z Nastaw
podstawowych może w niektórych przypadkach doprowadzić do poważnych uszkodzeń w
pojeździe!
Pomimo tego, że w trybie Nastaw podstawowych (podobnie zresztą jak w Blokach pomiarowych)
można zmieniać numery grup przyciskami [Góra], [Dół], stanowczo nie zalecamy takiej metody
poruszania się między grupami. Powód jest prosty: „przechodząc” przez kolejne numery grup,
można nieświadomie trafić na grupę odpowiedzialną za procedurę, której uruchomienie jest
zupełnie niepotrzebne... lub co gorsze – jest niebezpieczne ze względu na prace prowadzone przy
samochodzie. Dlatego w trybie Nastaw podstawowych zalecamy, aby numery grup wpisywać
bezpośrednio z klawiatury w polu znajdującym się tuż pod napisem: „Grupa”. Można też wybrać
żądaną grupę będąc w Blokach pomiarowych, a następnie przyciskiem [Przełącz na Nastawy
(04)] uruchomić funkcję Nastaw podstawowych.
Przycisk [Przełącz na Pomiary (08)] służy do przejścia z pracy w trybie Nastaw podstawowych do
pracy w Blokach pomiarowych.
UWAGA:
Z Nastaw podstawowych można korzystać, wybierając numer grupy tylko w jednym wierszu!
Dane prezentowane w kolejnych grupach funkcji Nastawy podstawowe mogą być różne dla
różnych sterowników i różnych pojazdów i, chociaż niektóre grupy i procedury są dobrze opisane
w Instrukcjach serwisowych, to ciągle są też takie, o których wiadomo bardzo mało lub nie
wiadomo praktycznie nic.

VAG-COM – Nastawy podstawowe cd...

VAG-COM – Testy elementów wykonawczych
(VAG 1551/1552 - funkcja 03)

Oprogramowanie VAG-COM próbuje możliwie szczegółowo przebadać odczytywane dane pod
względem ich znaczenia. Niestety informacja - „rodzaj danych” wysyłana przez sterownik, nie jest zbyt
precyzyjna. Można pokazać to na konkretnym przykładzie: VAG-COM potrafi rozpoznać, że wartość
wyświetlana w danym polu to temperatura, ale niestety sam sterownik nie powie nam czy mamy do
czynienia z temperaturą płynu chłodzącego, czy też z temperaturą powietrza zasysanego.
Aby dostarczyć większej ilości informacji na temat wartości odczytywanych podczas pracy w
Nastawach podstawowych, VAG-COM posługuje się tzw. Plikami etykiet. Nazwa takiego pliku (o ile
ten istnieje) jest wyświetlana w lewym górnym rogu ekranu. Jeżeli dla danego sterownika nie został
jeszcze opracowany plik-etykieta, widoczny będzie napis: „Brak” i program VAG-COM będzie sam
próbował dobrać odpowiedni opis do wyświetlanych danych. Co ciekawe, nawet oficjalne
urządzenia serwisowe VAG-1551 i 1552 tego nie potrafią!
Jeżeli dla danego sterownika istnieje już plik etykiet, to po ustawieniu kursora nad jednym z pól, w
którym prezentowane są dane, pojawi się balonik z informacjami dotyczącymi tego właśnie
sterownika. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dziale poświęconym blokom
pomiarowym.
Kliknięcie przycisku [Gotowe, powrót] spowoduje przejście do ekranu Odczyt ze sterownika.
Podczas korzystania z funkcji Nastawy podstawowe można również rozpocząć zapisywanie
danych na dysk komputera. Więcej informacji na ten temat znajduję się na stronie 18 tej
instrukcji – czyli w części: „Zapisywanie danych na dysku”.

Jedną z bardziej popularnych procedur, wykonywanych w trybie Nastaw podstawowych, jest
adaptacja nastawnika przepustnicy (patrz: zdjęcie powyżej).
W przypadku sterowników wykorzystujących do komunikacji protokół KWP-2000, w programie
VAG-COM pojawia się dodatkowy przycisk: [ON/OFF/Dalej]. Służy on do włączania i wyłączania
trybu Nastaw podstawowych.
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Funkcja Testy elementów wykonawczych służy do przetestowania urządzeń, których pracą
zarządza dany sterownik. Testy elementów wykonawczych, przeprowadzane na sterownikach
wykorzystujących do komunikacji protokół KWP-2000, pozwalają na odczytywanie danych ze
sterownika w czasie rzeczywistym oraz jednoczesne wysterowanie danego elementu (o ile
oczywiście pozwala na to sterownik).
Aby rozpocząć procedurę testowania, należy nacisnąć przycisk [Start / Następny]. Wszystkie
wyjścia sterownika, jakie mogą być przetestowane za pomocą tej funkcji, są kontrolowane
wyłącznie przez sam sterownik (a nie, jakby mogło się wydawać - przez oprogramowanie czy też
urządzenie diagnostyczne!). Dlatego przed uruchomieniem tej funkcji należy bezwzględnie
zapoznać się z instrukcją serwisową odpowiednią dla danego pojazdu.
Należy pamiętać także o jeszcze jednej ważnej właściwości Testów elementów wykonawczych.
Polega ona na tym, że kiedy już funkcja zostanie uruchomiona, a następnie kliknięty zostanie
przycisk [Gotowe, powrót], to procedura testowania danego urządzenia/elementu wykonawczego
będzie nadal aktywna! Aby ją przerwać należy zakończyć komunikację ze sterownikiem, klikając na
[Koniec odczytu, powrót – 06]. Wiele sterowników pozwala tylko na jednokrotne uruchomienie
Testów elementów wykonawczych podczas jednej sesji komunikacyjnej. Kiedy cały cykl testowania
elementów zostanie już zakończony i na ekranie pojawi się komunikat: KONIEC, ponowne
uruchomienie funkcji może być niemożliwe do czasu rozłączenia się ze sterownikiem i ponownego
nawiązania połączenia. W niektórych pojazdach konieczne może być też chwilowe wyłączenie
zapłonu (pozycja OFF) lub nawet uruchomienie silnika (aby oczyścić cylindry z paliwa).
Wysterowanie niektórych podzespołów podlegających testowaniu w funkcji Testów elementów
wykonawczych może wymagać też dodatkowych czynności, aby dany element mógł być w ogóle
przetestowany. Dobrym przykładem są wtryskiwacze paliwa. W niektórych przypadkach, aby je
uruchomić, należy przycisnąć pedał gazu (...czasami przycisnąć i puścić).
Zalecamy opierać się na informacjach zawartych w instrukcjach serwisowych!
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W większości przypadków funkcja Testy elementów wykonawczych może być uruchomiona tylko
wtedy, gdy silnik nie pracuje, a próba uruchomienia na pracującym silniku poskutkuje
wyświetleniem komunikatu: „BŁĄD: Funkcja niedostępna". Zupełnie normalną rzeczą jest
również pojawiający się w niektórych przypadkach komunikat: „zwarcie do masy”. Dzieje się tak
dlatego, że sterownik rozpoznaje aktualnie testowany element, wysyłając odpowiedni numer
kodu błędu, do którego to w niektórych przypadkach „podczepia się” wspomniany wcześniej
komunikat, czyli: „zwarcie do masy”.
Niektóre sterowniki pozwalają na wykonanie tzw. Testów selektywnych. Testy te są rozwinięciem
zwykłych – sekwencyjnych – testów elementów wykonawczych i udostępniają listę elementów, z
których można wybrać i aktywować te wyjście, które chcemy przetestować w danym momencie
bez konieczności uruchamiania kolejno każdego elementu – tak, jak to ma miejsce przy
tradycyjnym – sekwencyjnym – testowaniu. Funkcja testów selektywnych może być
zrealizowana tylko wtedy, gdy dla danego sterownika istnieje już opracowany plik etykiety,
zawierający informacje na temat kodu elementu do testowania i jego opisu. W przypadku braku
takich informacji w pliku etykiet, pojawi się komunikat widoczny na poniższym zdjęciu.

Uwaga:
Z funkcji Testów elementów wykonawczych nie należy korzystać w chwili, kiedy pojazd jest w
ruchu! Uruchomienie testów wykonawczych na systemie ABS‟u może spowodować, że przez
chwilę hamulce w pojeździe nie będą w ogóle działały(!) oraz nastąpi chwilowe, naprzemienne
blokowanie/odblokowywanie poszczególnych kół. Dlatego szczególnie ważną rzeczą w
przypadku tej funkcji jest stosowanie się do instrukcji serwisowych, odpowiednich dla danego
pojazdu.
Z kolei uruchomienie testów elementów wykonawczych na sterowniku Airbag (adres 15)
poskutkuje pojawieniem się takiej informacji:

Oczywiście nie stanowi to żadnej przeszkody w przeprowadzeniu testów elementów
wykonawczych na danym sterowniku. Aby kontynuować sprawdzanie w powyższym przypadku,
wystarczy „przełączyć się” na testy sekwencyjne, które w żaden sposób nie są powiązane z
informacjami zawartymi w plikach etykiet.
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W przypadku np. VW Touareg‟a wykonanie testów elementów wykonawczych na sterowniku
poduszek powietrznych uniemożliwi uruchomienie pojazdu. Konieczne będzie wtedy
przeprowadzenie specjalnej procedury w celu ponownego uruchomienia silnika.
Kliknięcie przycisku [Gotowe, powrót] spowoduje przejście do ekranu Odczyt z sterownika.

33

VAG-COM – Kodowanie i kodowanie długie

VAG-COM – Kodowanie cd...

(VAG 1551/1552 - funkcja 07)
W wielu przypadkach oprogramowanie VAG-COM jest w stanie „podpowiedzieć”, jakie
kodowanie można zastosować dla danego sterownika oraz jakie modyfikacje kodowania można
wprowadzić. Balonik z informacjami, pokazany na poniższym zdjęciu, może pomieścić do 20
linijek tekstu na temat danego sterownika. Odpowiedzialne za nie są tzw. pliki etykiet. W tej
chwili znaczna część informacji zawartych w plikach etykiet dostępna jest w języku angielskim,
gdyż w tym właśnie jeżyku tworzone są wspomniane pliki. Liczba polskojęzycznych plików
etykiet będzie sukcesywnie powiększana.

Kodowanie służy do zmieniania / ustawiania przeróżnych opcji sterownika – często związanych z
wyposażeniem danego pojazdu.
UWAGA:
Z funkcji tej należy korzystać po uprzednim zasięgnięciu stosownych informacji w instrukcjach
serwisowych (lub w innych wiarygodnych źródłach). Ostatecznie, nie będąc pewnym kodowania
danego sterownika, należy zanotować stare kodowanie przed próbą jakichkolwiek zmian, aby
możliwe było ponowne przywrócenie oryginalnego kodowania.
Niektóre sterowniki wymagają wprowadzenia ważnego kodu logowania w celu zmiany
kodowania.

Również w przypadku nowszych sterowników Airbag, program VAG-COM potrafi zasugerować
konkretne kodowanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zaproponowane kodowanie
będzie prawidłowe. Gdyby okazało się, że oprogramowanie VAG-COM „pomyliło się” i
zaproponowało niewłaściwe kodowanie, to próba jego wprowadzenia nie powinna wyrządzić
żadnej szkody w pojeździe. Można jedynie oczekiwać, że sterownik odrzuci wpisaną wartość i
pozostawi „stare” kodowanie bądź kodowanie ustawi się na: „00000”.

Jedną z unikalnych funkcji VAG-COM‟a jest to, że program po zmianie kodowania sterownika
potrafi pozostawić oryginalny kod serwisu (WSC), zapisany wcześniej w sterowniku danego
pojazdu. Aby VAG-COM nie zmieniał numerów WSC w sterownikach, należy w opcjach
programu, w polu Kod serwisu (WSC), pozostawić same zera: „00000”. Oczywiście jest też taka
możliwość, aby program pozostawiał po sobie „odcisk” w przekodowanym sterowniku. W tym
celu należy w opcjach programu podać konkretny numer WSC. Domyślne ustawienie numeru
WSC w programie VAG-COM to „00000”.
Numer importera jest istotny jedynie w przypadku sterowników wykorzystujących w komunikacji
protokół KWP-2000. Domyślnie numer ten również ustawiony jest na: „000”. Podobnie jest też z
Numerem urządzenia – domyślne ustawienie to „00000”.
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W sytuacjach, w których VAG-COM mógłby podpowiedzieć kodowanie sterownika Airbag, a
jedynie nie potrafi sam ustalić oznaczenia sterownika, możliwe jest ręczne wprowadzenie
indeksu. Indeks można odczytać z naklejki na sterowniku poduszek powietrznych.
Kodowanie długie:
Funkcja ta pozwala na kodowanie niektórych najnowszych sterowników w pojazdach z siecią
CAN. Ze względu na złożoność kodowania długiego (do 25 bajtów danych w zapisie
szesnastkowym), przy jakichkolwiek operacjach związanych z „przenoszeniem” kodowania,
szczególnie zalecamy korzystanie z metody Kopiuj -> Wklej.
Kodowanie modułów podrzędnych:
W przypadku niektórych pojazdów wiele sterowników pełniących rolę modułów podrzędnych
również może podlegać kodowaniu. W takim wypadku na ekranie pojawia się rozwijalna lista
modułów, które można zakodować – zarówno w przypadku kodowania długiego, jak i krótkiego.

Pomocnik kodowania:
Autorem tego programu (LCode.exe) jest Niels Ezerman. LCode jest doskonałym narzędziem
pomagającym przy kodowaniu sterowników - zwłaszcza tych, które wykorzystują już tzw.
kodowanie długie. Więcej informacji na temat obsługi programu LCode znajduje się w pliku
tekstowym przeczytaj.txt i LCode-Readme.txt. Pliki te można znaleźć w katalogu VAG-COM-PL,
w którym domyślnie instaluje się program VAG-COM.
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Przycisk [Transfer kodowania] służy do przeniesienia kodowania z pola oznaczonego jako 1) w
programie LCode do programu VAG-COM. Chociaż program Lcode, po uruchomieniu go
przyciskiem [Pomocnik kodowania] w programie VAG-COM, automatycznie dobiera opis
wariantów kodowania do danego sterownika, to jest również możliwość ręcznego wczytania pliku
z opisem. Służy do tego przycisk [Wczytaj plik z opisem]. Aby przekodować sterownik, kliknij
[Wykonaj!]; aby anulować operację kodowania – przycisk [Anuluj].

VAG-COM – Adaptacje / Długie adaptacje
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(VAG 1551/1552 - funkcja 10)
Pomoc w kodowaniu modułu [61 - Reg.akumulatora].
W pojazdach, w których wymiana akumulatora wiąże się z zakodowaniem modułu 61Reg.akumulatora, VAG-COM oferuje „narzędzie” ułatwiające dobranie właściwego kodowania
odpowiedniego dla danego typu akumulatora.

Funkcja adaptacji pozwala modyfikować pewne wartości i ustawienia w sterownikach, które
obsługują tę funkcję.
UWAGA:
Z Adaptacji należy korzystać po uprzednim zasięgnięciu stosownych informacji w instrukcjach
serwisowych (lub w innych wiarygodnych źródłach). Bardzo wiele kanałów adaptacyjnych jest
zupełnie nieudokumentowana.
Przyciski [Góra] i [Dół] służą do zmieniania numeru kanału. Numer kanału można też wpisać „z
klawiatury”, a następnie kliknąć [Odczytaj]. Jeżeli dany kanał jest dostępny, program VAG-COM
pokaże aktualnie zapisaną w nim wartość w polu Wartość zapisana. Jeżeli natomiast kanał nie
jest dostępny, pojawi się następująca informacja: „BŁĄD: kanał xx nie jest dostępny”. Wszystkie
inne informacje, jakie mogą zostać wysłane przez sterownik, program VAG-COM będzie
umieszczał w widocznych na zdjęciu czterech polach.
Po wybraniu żądanego kanału można przystąpić do wprowadzenia nowej wartości. W tym celu,
podobnie jak przy wyborze numeru kanału, można posłużyć się przyciskami [Góra] i [Dół] lub
też wpisać nową wartość „z klawiatury”. Przycisk [Test] każe sterownikowi zapamiętać i „użyć”
na chwilę nowo wprowadzoną wartość. Pozwala to zorientować się, czy sterownik przyjmuje
nową wartość, czy też nie... a jeżeli przyjmuje – jakie daje to rezultaty. Przycisk [Zapisz]
umożliwia zapisanie wprowadzonej wartości „na stałe”.

39
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VAG-COM – Dostęp upoważniony
(VAG 1551/1552 - funkcja 16, tylko KWP-2000 lub KWP-2000 po sieci CAN)

W przypadku adaptacji kanał 00 pełni specjalną funkcję. Kliknięcie przycisku [Zapisz] na kanale
00 powoduje przywrócenie wszystkich wartości adaptacyjnych w danym sterowniku do
oryginalnych ustawień fabrycznych. Opcja ta dostępna jest wyłączenie w przypadku
sterowników, które obsługują tę funkcję. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na
ten temat, należy zapoznać się z instrukcją serwisową danego modelu. Niektóre sterowniki
silnika i immobilisera nie pozwolą na przetestowanie i zapisanie wartości adaptacyjnej, dopóki
nie wprowadzi się właściwego kodu logowania – ekran Odczyt z sterownika, funkcja #11.
Każda nowo wprowadzona wartość przetestowana poprzez kliknięcie przycisku [Test], ale nie
zapisana, będzie ponownie zamieniona na poprzednią – oryginalną wartość – zaraz po
opuszczeniu funkcji adaptacji.
Długie adaptacje:
Wykorzystuje się je np.: przy procedurze równoważenia dawki wtrysku w przypadku
wtryskiwaczy stosowanych w systemie common rail w silniku BKN.
Pliki etykiet zawierają również informacje pomocne w funkcji Adaptacji. W niektórych
przypadkach oprogramowanie VAG-COM może podpowiedzieć, za co odpowiada wyświetlany
kanał, jakie mogą pojawić się w nim wartości lub też jaką wartość należy wprowadzić, aby
uzyskać zamierzony rezultat. Informacje wyświetlane są w postaci baloników, w których zawarte
są wspomniane podpowiedzi.

Funkcja Dostępu upoważnionego jest wykorzystywana w sterownikach komunikujących się przy
użyciu protokołu KWP-2000 (zobacz też: strona 10 tej instrukcji). Używa się jej w przypadku
takich czynności, jak np. zmiana kodowania niektórych sterowników, czy też w celu uzyskania
możliwości modyfikacji pewnych wartości poprzez funkcję Adaptacji. W niektórych przypadkach
wywołanie funkcji Dostępu upoważnionego i posłużenie się odpowiednim kodem powoduje
uaktywnienie pewnych dodatkowych opcji, realizowanych przez konkretny sterownik. Kody Dostępu
upoważnionego, właściwe dla danego sterownika/pojazdu, można znaleźć w instrukcjach
serwisowych. Nie każdy sterownik wymaga posługiwania się funkcją Dostępu upoważnionego
przed próbą przekodowania sterownika bądź też dostępu do kanałów adaptacji.
VAG-COM oferuje również podpowiedzi w formie baloników do funkcji Dostępu upoważnionego.
Jeżeli program posiada odpowiednie informacje na temat danego sterownika, to balonik z
podpowiedziami pojawi się zaraz po ustawieniu kursora myszki nad polem, w którym wpisuje się
klucz dostępu upoważnionego.
Informacje o kodach dostępu upoważnionego oprogramowanie VAG-COM czerpie z plików
etykiet.
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VAG-COM – Auto Scan
(VAG 1551/1552 - funkcja 00)

Dodatkowy przycisk [Użyj 7-cyfrowego kodu PIN/SKC] służy do wprowadzenia tajnego,
7-cyfrowego kodu PIN/SKC (Secret Key Code), zwanego też czasami „Kodem z regułą
matematyczną”. Więcej na ten temat można znaleźć w odrębnym rozdziale tej instrukcji
,poświęconym właśnie temu zagadnieniu.

Kliknięcie przycisku [Wykonaj!] powoduje potwierdzenie kodu logowania i powrót do ekranu
Odczyt ze sterownika.
Kliknięcie przycisku [Anuluj] powoduje odrzucenie kodu logowania i powrót do ekranu Odczyt ze
sterownika.

Funkcja AutoScan służy do automatycznego skanowania wszystkich sterowników, w jakie
wyposażony jest dany model pojazdu. Aby rozpocząć skanowanie, należy, po uruchomieniu
programu VAG-COM, kliknąć przycisk [Auto-Scan]. Następnie z rozwijalnej listy na górze
ekranu należy wybrać żądany model pojazdu wraz z jego kodem nadwozia. W grupie pojazdów z
koncernu VAG nie ma ani jednego takiego samochodu, który posiadałby wszystkie możliwe
sterowniki. Dlatego m.in. stworzyliśmy funkcję AutoScan, która pozwala na oszczędzenie czasu
podczas skanowania pojazdu i automatycznie wybiera moduły do skanowania. Lista pojazdów i
przyporządkowanych im sterowników znajduje się w pliku AutoScan.txt. Aby przejrzeć plik lub
też rozpocząć jego edycję, wystarczy kliknąć link, znajdujący się na samej górze ekranu,
pokazanego na powyższym zdjęciu. Standardowo plik powinien otworzyć się w programie
Notatnik (system Windows) lub innym podobnym edytorze tekstowym. W pliku tym można
utworzyć własny „profil” skanowania, wpisując np. nazwę swojego samochodu oraz podając
adresy modułów, jakie będzie skanował program VAG-COM po wybraniu „naszego profilu” z
wspomnianej wcześniej rozwijalnej listy. Więcej informacji na temat dodawania nowych
pojazdów znajduje się w samym pliku AutoScan.txt.
Jeżeli nie jesteś pewien, w jakie sterowniki wyposażony jest Twój pojazd, możesz skorzystać z
kolejnej przydatnej funkcji, jaką oferuje oprogramowanie VAG-COM, a mianowicie: Szukanie
sterownika.
Wśród dostępnych „profili” pojazdów, widocznych zaraz po rozwinięciu listy w funkcji AutoScan,
znajduje się również pozycja: „Automatycznie (po CAN)”. Opcja ta działa tylko z najnowszymi
pojazdami, w których cały system diagnostyki oparty jest o sieć CAN. Wybór tej pozycji z listy
spowoduje natychmiastowe ustalenie, w jakie moduły wyposażony jest dany pojazd oraz
rozpocznie automatyczne skanowanie sterowników obecnych w konkretnym pojeździe.
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Zaznaczenie okienka Dane z Ramki Zamrożonej powoduje wyświetlanie przy kodach błędów
informacji z ramki zamrożonej. Funkcja ta działa ze sterownikami wykorzystującymi komunikację
przy użyciu protokołu KWP-2000. Bardzo niewiele sterowników obsługuje w tej chwili tę funkcję.
Pierwszymi pojazdami z grupy VAG, w których zastosowano sterowniki obsługujące funkcje ramki
zamrożonej były Golfy 5.
[Start] rozpoczyna skanowanie. W zależności od pojazdu, proces ten może trwać od kilkunastu
sekund do kilku minut. W tym czasie na ekranie będą na zmianę pojawiały się ekrany: Odczyt ze
sterownika oraz Kody błędów. Po zakończeniu skanowania pojawi się ekran podsumowujący, na
którym będą wymienione przeskanowane sterowniki oraz dodatkowe informacje, takie jak kody
błędów, dane z ramki zamrożonej, numer seryjny sterownika, kodowanie, kod serwisu czy też
nazwa komponentu. Dodatkowo w nowszych sterownikach, w których numery seryjne sterownika
(HW) jak i numery oprogramowania (SW) mogą być różne, VAG-COM również pokaże te
informacje. Podwójne kliknięcie na nazwie sterownika spowoduje nawiązanie komunikacji z
wybranym modułem i automatycznie wyświetli ekran Kody błędów.
Sterowniki wyróżnione na czerwono to te, w których program wykrył kody błędów.

VAG-COM – Auto Scan cd…

[Lista połączeń Gateway] – działa tylko w przypadku pojazdów, w których cały system
diagnostyki oparty jest o sieć CAN. Funkcja ta jest bardzo szybka. Potrafi „odpytać” sterownik
CAN Gateway, wyświetlając listę modułów zainstalowanych w danym samochodzie oraz
pokazać ich aktualny stan w czasie ok. 3 sek. Sterowniki wyróżnione na czerwono to te, w
których zostały wykryte kody błędów. Dodatkowo przy każdym „czerwonym” sterowniku pojawia
się krótki komunikat: „Usterka”. Podwójne kliknięcie na nazwie sterownika spowoduje nawiązanie
komunikacji z wybranym modułem i automatycznie wyświetli ekran Kody błędów. Powyższe
zdjęcie przedstawia listę sterowników „połączonych” z bramą CAN dla pojazdu VW Passat B6
(kod nadwozia 3C).

Przycisk [Stop] służy do zatrzymania funkcji AutoScan.
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Przycisk [Kasuj wszystkie kody] służy, jak sama nazwa wskazuje, do wykasowania błędów ze
wszystkich sterowników. Funkcja ta działa tylko w przypadku korzystania z profesjonalnego
interface‟u z serii HEX (nie działa z interface‟em MicroCAN!). Kasowanie błędów może odbywać
się na dwa sposoby: w pojazdach, w których cały system diagnostyki oparty jest o sieć CAN
funkcja wykasuje wszystkie błędy bez łączenia się z każdym ze sterowników z osobna. W
przypadku pojazdów, w których sieć CAN nie jest jeszcze tak rozwinięta jak w najnowszych
modelach – kasowanie wszystkich błędów będzie odbywać się w następujący sposób: program
połączy się z każdym ze sterowników z osobna i w każdym z osobna przystąpi do kasowania
błędów.
Przycisk [Kopiuj] służy do skopiowania całego podsumowania funkcji Auto-Scan do schowka
Windows‟a i ułatwia przeniesienie uzyskanych informacji do innej aplikacji – np. do Word‟a czy
też Notatnika.
Przycisk [Drukuj] służy do wydruku raportu diagnostycznego.
Przycisk [Zapisz] powoduje zapisanie podsumowania funkcji Auto-Scan w pliku tekstowym w
katalogu: VAG-COM-PL\Logs.
Przycisk [Wyczyść] powoduje usunięcie z ekranu wszystkich informacji, uzyskanych przez
program VAG-COM. Opcja ta nie ma nic wspólnego z kasowaniem błędów w sterownikach.
Aby powrócić do okna głównego wystarczy kliknąć [Koniec].
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Funkcja ta służy do wyszukania sterowników według wskazanych wcześniej adresów. Jako
rezultat skanowania zwracane są następujące informacje: adres sterownika, jego nazwa,
protokół, numer seryjny sterownika, informacje o komponencie, kodowanie i numer WSC.
UWAGA: Funkcja nie wyświetla ewentualnych kodów błędów!
Żaden samochód nie ma wszystkich możliwych modułów! Nowsze pojazdy mają ich więcej,
starsze – mniej. Zaznaczenie opcji Tylko CAN spowoduje, że program nie będzie szukał
sterowników pracujących na linii K.
[Start] rozpoczyna wyszukiwanie.
[Stop] zatrzymuje wyszukiwanie.
Przycisk [Kopiuj] służy do skopiowania całego podsumowania funkcji Wyszukiwanie
sterowników do schowka Windows‟a i ułatwia przeniesienie uzyskanych informacji do innej
aplikacji – np. do Word‟a czy też Notatnika.
Przycisk [Drukuj] służy do wydruku rezultatów wyszukiwania.
Przycisk [Zapisz] powoduje zapisanie podsumowania funkcji Wyszukiwanie sterowników w pliku
tekstowym w katalogu: VAG-COM-PL\Logs.
Przycisk [Wyczyść] powoduje usunięcie z ekranu wszystkich informacji, uzyskanych przez
program VAG-COM. Opcja ta nie ma nic wspólnego z kasowaniem błędów w sterownikach.
Aby powrócić do okna głównego, wystarczy kliknąć [Koniec].
47

VAG-COM – Tryb OBD-II

VAG-COM – Tryb OBD-II cd…

(VAG 1551/1552 – słowo adresowe 33)
Większość pojazdów marki Chrysler, wyprodukowanych w latach 1996-2000, kompatybilnych ze
standardem OBD-II wykorzystuje w komunikacji z urządzeniami diagnostycznymi protokół ISO9141-2 – z tymi pojazdami komunikacja w trybie OBD-II powinna być możliwa. Z kolei wiele
nowszych Chrysler‟ów korzysta już z protokołu SAE-J1850 i te będą niekompatybilne z naszym
skanerem. Jeżeli chodzi o pojazdy europejskie i azjatyckie – tu zdecydowana większość
wykorzystuje protokoły ISO i te pojazdy powinny działać z oprogramowaniem VAG-COM w trybie
OBD-II.
W Europie producenci pojazdów wyposażonych w silniki o zapłonie iskrowym zostali zobligowani
do przestrzegania norm obowiązujących dziś w systemach OBD-II począwszy od roku 2000. W
przypadku silników o zapłonie samoczynnym – od roku 2003. W Stanach Zjednoczonych normy
OBD-II zaczęły obowiązywać już w roku 1996, a np. w Kanadzie – w 1998.
Kliknięcie przycisku [Gotowe, powrót] spowoduje przejście do głównego okna programu.
Z programu VAG-Scope można korzystać również podczas pracy ze skanerem OBD-II. Funkcja
dostępna jest w Trybie 1 – Odczyt danych. Więcej na ten temat w załączniku A tej instrukcji.

W związku z tym, że coraz więcej oficjalnych instrukcji serwisowych odwołuje się (zamiast –
tradycyjnie - do adresu 01-Silnik) do danych odczytanych poprzez „zwykły” skaner diagnostyczny
OBD-II, dlatego tak ważne stało się, aby program VAG-COM posiadał również możliwości
diagnostyki w trybie OBD-II. W tym celu dodaliśmy do oprogramowania funkcję pracy w trybie
OBD-II, uruchamianą poprzez kliknięcie przycisku [OBD-II] w oknie głównym VAG-COM‟a (zaraz
po uruchomieniu programu).
W tej instrukcji nie zostały opisane funkcje dostępne podczas pracy w trybie OBD-II, gdyż są one
takie same lub bardzo podobne dla większości urządzeń, będących skanerami OBD-II. W celu
poszerzenia swojej wiedzy i głębszego zapoznania się z zasadami pracy ze skanerem OBD-II,
polecamy fachową literaturę poświęconą temu zagadnieniu, dostępną w wielu księgarniach
technicznych.
Chociaż skaner OBD-II został „wbudowany” w VAG-COM‟a głównie z myślą o pojazdach z grupy
VAG, to działa on również z pojazdami innych marek. Nie posiadamy jednak listy pojazdów
kompatybilnych z tym skanerem, a naszym głównym celem nie jest też usprawnianie tej funkcji
pod kątem pojazdów spoza grupy VAG....aczkolwiek interesują nas Twoje spostrzeżenia co do
tego, z jakimi pojazdami przetestowałeś skaner z sukcesem, a z jakimi nie udało Ci się nawiązać
komunikacji. Nasz skaner działa tylko z tymi pojazdami, których sterowniki wykorzystują w
komunikacji z urządzeniem diagnostycznym następujące protokoły: ISO 9141-2 ("CARB"), ISO
14230 ("KWP-2000") oraz ISO-15765 (czyli protokół „CAN”). Nasze interfejsy nie obsługują
protokołów SAE J1850-VPW i J1850-PWM, używanych w Fordach oraz w większości pojazdów
GM produkowanych na rynek amerykański. Dlatego z tymi pojazdami skaner OBD-II
zaimplementowany w oprogramowaniu VAG-COM nie będzie działał.
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Szybkie wyszukiwanie i kasowanie błędów
Oprogramowanie VAG-COM oferuje funkcję szybkiego sprawdzania i kasowania błędów we
wszystkich sterownikach. Służy do tego przycisk: [Lista połączeń Gateway].Funkcja ta działa
tylko w przypadku pojazdów, w których cały system diagnostyki oparty jest o sieć CAN. Funkcja
ta jest bardzo szybka. Potrafi „odpytać” sterownik CAN Gateway, wyświetlając listę modułów
zainstalowanych w danym samochodzie oraz pokazać ich aktualny stan w czasie ok. 3 sek.
Sterowniki wyróżnione na czerwono to te, w których zostały wykryte kody błędów. Dodatkowo
przy każdym „czerwonym” sterowniku pojawia się krótki komunikat: „Usterka”. Podwójne
kliknięcie na nazwie sterownika spowoduje nawiązanie komunikacji z wybranym modułem i
automatycznie wyświetli ekran Kody błędów. Powyższe zdjęcie przedstawia listę sterowników
„połączonych” z bramą CAN dla pojazdu VW Passat B6 (kod nadwozia 3C).

Tryb transportu
W pojazdach, w których diagnostyka odbywa się po sieci CAN, istnieje specjalna funkcja zwana
Trybem transportu. Funkcja ta jest aktywowana głównie przez producenta i powoduje „uśpienie”
elektroniki w pojeździe w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej i zmniejszenia
prawdopodobieństwa rozładowania akumulatora. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w
sytuacjach, gdy samochód przez długi czas nie jest uruchamiany. Tryb transportu działa tylko w
pojazdach konstrukcyjnie opartych na Golfie V, w Passacie B6 oraz w Audi A8 D3.
Do aktywacji i inaktywacji Trybu transportu służą dwa przyciski: [Aktywuj tryb transportu] oraz
[Dezaktywuj tryb transportu].
W Audi A4 o kodzie nadwozia B7 Tryb transportu działa w nieco inny sposób. Aby
dezaktywować Tryb transportu, postępuj według wzoru:
[Wybór]
[17-Zest.wskaźników]
[Adaptacja-10]
Wybierz kanał 99
Jako nową wartość wpisz: 0
[Testuj]
[Zapisz]

Przycisk [Kasuj wszystkie kody] służy, jak sama nazwa wskazuje, do wykasowania błędów ze
wszystkich sterowników. Funkcja ta działa tylko w przypadku korzystania z profesjonalnego
interface‟u z serii HEX i tylko w pojazdach, w których cały system diagnostyki oparty jest o sieć
CAN.
Przycisk [Twórz mapę kanałów sterownika] służy do przeskanowania wszystkich dostępnych
grup w Blokach pomiarowych lub też wszystkich dostępnych kanałów Adaptacji w dowolnie
wybranym sterowniku. Rezultat skanowania zapisywany jest do pliku, przy czym istnieje
możliwość wybrania jednego z dwóch rozszerzeń pliku wynikowego: CSV lub PLB. Funkcja ta
może być bardzo pomocna podczas tworzenia nowych plików etykiet. Pozwala też zapisać na
dysku komputera „obraz” wszystkich dostępnych ustawień i pomiarów danego sterownika
dostępnych w funkcji: Adaptacja i Bloki pomiarowe.
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Automatyczne kasowanie inspekcji serwisowej:

VAG-COM – Funkcje dodatkowe
Funkcja automatycznego kasowania inspekcji bazuje na informacjach zawartych w plikach
etykiet. Aktualna wersja oprogramowania zawiera pokaźną bazę informacji, dzięki którym funkcja
działa poprawnie w przypadku większości pojazdów. Jeżeli podczas korzystania z
automatycznego kasowania inspekcji serwisowej napotkasz na problem, wyślij nam mapę
kanałów adaptacji ze sterownika zestawu wskaźników (adres 17) na: info@vag-com.pl oraz
opisz napotkane trudności.
Diagnostyka optycznej magistrali danych (MOST):
W przypadku uszkodzenia wspomnianej magistrali, komunikacja z niektórymi sterownikami może
okazać się niemożliwa. Funkcja, o której tu mowa, ma za zadanie ułatwić lokalizację uszkodzeń
w systemach MOST. Poniżej przykład: Audi A6 z uszkodzonym światłowodem.

Nowe wartości mogą być wprowadzane "ręcznie", jak również automatycznie - poprzez wybór
odpowiedniej Czynności do wykonania z listy pokazanej na poniższym zdjęciu.

Z powyższego zdjęcia wyraźnie wynika, że magistrala optyczna ma przerwę gdzieś między
radiem, a modułem CAN Gateway.
Kliknięcie przycisku [Gotowe, powrót] spowoduje przejście do ekranu Funkcje dodatkowe.
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Jedną z nowszych funkcji oprogramowania VAG-COM jest Kontrola przebiegu. Dzięki niej
oprogramowanie jest w stanie pokazać niezależny przebieg pojazdu, zapisany w sterowniku
silnika. Obecnie funkcja działa JEDYNIE Z NIEKTÓRYMI sterownikami EDC-15 (silniki diesla).
Pozwala ona sprawdzić, czy przebieg widoczny na wyświetlaczu LCD w zestawie wskaźników
jest podobny to tego, zapisanego w sterowniku silnika. Kontrola przebiegu może okazać się
bardzo przydatna podczas decyzji o zakupie pojazdu (cofanie liczników zarówno w Polsce jak i w
Europie stało się bardzo popularnym sposobem na podniesienie wartości sprzedawanego
pojazdu). W planach jest sukcesywne ulepszanie tej funkcji, aby odczyt przebiegu był możliwy z
coraz większej ilości sterowników. Aby dokonać sprawdzenia przebiegu, kliknij przycisk
[Kontrola przebiegu ( EDC-15 )], a następnie przycisk [Odczytaj].

VAG-COM – Opcje

Ekran ten służy do konfiguracji programu VAG-COM. Pierwszym i najważniejszym parametrem,
jaki należy ustawić przed rozpoczęciem pracy z oprogramowaniem, jest wybór portu (zakładka:
Wybór portu i opcje protokołu). W zależności od tego, jaki posiadasz interface, wybierz
odpowiedni numer portu: COM lub USB.
Następnie możesz kliknąć przycisk [Test]. W ten sposób upewnisz się, czy program „widzi”
interface oraz uzyskasz dodatkowe informacje o stanie urządzenia.
UWAGA: Najczęstszą przyczyną niewykrywania interface‟u USB przez program jest niewłaściwe
zainstalowanie sterowników -> patrz rozdział Pierwsze kroki. W przypadku interface‟u
podłączanego do portu COM komunikat „Interface: nie wykryto!” pojawia się najczęściej z
powodu nie podłączenia interface‟u do samochodu. Interface w wersji COM musi być zasilany z
gniazda diagnostycznego samochodu w celu wykrycia go przez oprogramowanie VAG-COM.
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VAG-COM – Opcje cd...
Przycisk [LED’s] może być pomocny przy testowaniu wyjść danego portu w celu dokładnego
ustalenia przyczyny ewentualnych problemów na linii interface – oprogramowanie. Kliknięcie
przycisku [LED’s] powinno skutkować mruganiem diody interface‟u.
POLE: Interface użytkownika

 Tryb 256 kolorów dla starych PC – powoduje zmianę koloru tła programu na biały. W
przypadku niektórych starszych monitorów może to poprawić „czytelność” programu. Zmiany są
wprowadzane po zamknięciu i ponownym uruchomieniu programu.
 Lewy margines drukarki – jak sama nazwa wskazuje jest to wielkość, o jaką pole wydruku
przesuwane jest w prawą stronę na kartce papieru. Dotyczy raportów diagnostycznych
drukowanych z VAG-COM‟a.
 Wielkość okna – tu można ustawić wielkość okna programu VAG-COM. Zmiany są
wprowadzane po zamknięciu i ponownym uruchomieniu programu.
POLE: Opcje protokołu

 Bod startowy – tu ustawia się ilość bodów przesyłanych w ciągu sekundy w pierwszej próbie
połączenia się ze sterownikiem. Wartością domyślną jest zero (0) i oznacza to, że VAG-COM
automatycznie ustali odpowiednią prędkość. W najnowszych wersjach programu nie ma
możliwości edytowania zawartości pola Bod startowy.
 Zwłoka KW2 – ten parametr ustala ilość czasu przeznaczonego na inicjalizację komunikacji
pomiędzy komputerem a pojazdem. Wartość standardowa to 30. Jeżeli nie występują problemy z
komunikacją z danym pojazdem, prosimy nie zmieniać tej wartości. Skontaktuj się z nami w celu
uzyskania pomocy w przypadku ewentualnych problemów z tym parametrem.
 TST Adr. – ma związek z adresowaniem pakietów w przypadku protokołu KWP-2000. Wartość
standardowa to –1. Jeżeli nie występują problemy z komunikacją z danym pojazdem, prosimy
nie zmieniać tej wartości. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy w przypadku
ewentualnych problemów z tym parametrem.
 Poziom debug’u – ustala ilość informacji zbieranych przez oprogramowanie VAG-COM
podczas ewentualnych problemów z komunikacją. Funkcja ta używana jest w przypadkach, gdy
występują trudne do zidentyfikowania problemy w komunikacji z danym pojazdem /
sterownikiem. Wartość standardowa: 0. Prosimy nie zmieniać tego parametru! Ingerowanie w
Poziom debug’u powinno mieć miejsce jedynie w przypadku zalecenia firmy ADAKO.
 Int. blk – jest odpowiedzialny za synchronizację protokołu w czasie. Wartość domyślna to 55.
Parametr ten można wykorzystać do zmiany prędkości próbkowania podczas pracy w Blokach
pomiarowych. Aby zwiększyć szybkość próbkowania, zmień wartość standardową na 25.
(UWAGA: przyśpieszenie próbkowania może powodować problemy w komunikacji z niektórymi
sterownikami).
 Int. znak. – również jest odpowiedzialny za synchronizację protokołu. Wartość standardowa to
1. Parametr ten również można wykorzystać do zmiany prędkości próbkowania podczas pracy w
Blokach pomiarowych. Aby zwiększyć szybkość próbkowania, zmień wartość standardową na 0.
(UWAGA: przyśpieszenie próbkowania może powodować problemy w komunikacji z niektórymi
sterownikami).
 Czas KP2 – także może przydać się do modyfikacji szybkości próbkowania. Czas KP2 dotyczy
jednak tylko tych sterowników, które komunikują się wykorzystując protokół KWP-2000. Wartość
domyślna to 25. Zmniejszenie tej wartości spowoduje wzrost szybkości próbkowania podczas
pracy w Blokach pomiarowych. Zwiększenie Czasu KP2 spowoduje spadek szybkości
próbkowania. Wartość standardowa (25) jest najbardziej optymalna i nie powinna powodować
żadnych problemów z komunikacją. Gdyby jednak istniała potrzeba zmniejszenia szybkości
próbkowania, parametr ten można ustawić maksymalnie na 99.

VAG-COM – Opcje cd...
Opcje protokołu cd...

 Limit czasu CAN – jest parametrem, który definiuje o ile dłużej niż w przypadku ustawienia
domyślnego, program VAG-COM będzie czekał na odpowiedź sterownika na wcześniej wysłane
zapytanie. Jeżeli nie występują problemy z komunikacją z danym pojazdem, prosimy nie
zmieniać tej wartości. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy w przypadku
ewentualnych problemów z tym parametrem. Wartość standardowa limitu czasu CAN wynosi
zero (0).
POLE: Parametry inicjalizacji

 Wyłącz szybką inicjalizację OBD-II – tę opcję zalecamy zaznaczyć jedynie w przypadkach,
gdzie występują problemy z połączeniem się z danym pojazdem w trybie OBD-II. Standardowo
opcja ta jest wyłączona.
 Wymuś K na silniku – działa w pojazdach, w których diagnostyka odbywa się po magistrali CAN
i przydaje się w przypadku niektórych sterowników silnika, które, oprócz CAN‟a, pozwalają na
komunikację także po linii K. Ta ostania często pozwala na szybsze próbkowanie podczas
odczytu w czasie rzeczywistym niż w przypadku połączenia po sieci CAN. Ponieważ niektóre
sterowniki „rozmawiają” jedynie po CAN‟ie, standardowo opcja ta jest wyłączona.
 Wyłącz inicjalizację CAN – może być przydatne w przypadkach, w których nie chcemy, aby
oprogramowanie używało sieci CAN do komunikacji z pojazdem.
 Interface w trybie „Dumb” – zaznaczenie tej opcji powoduje, że oprogramowanie VAG-COM nie
będzie automatycznie ustalało prędkości przesyłania danych między sterownikiem w pojeździe a
komputerem.
POLE: Redukcja użycia CPU

 KWP-1281 – standardowo opcja ta jest wyłączona. Włączenie zredukuje obciążenie procesora
komputera w przypadku komunikacji ze sterownikami wykorzystującymi protokół KWP-1281.
Włączenie tej opcji może powodować problemy z łącznością w przypadku niektórych
sterowników.
 KWP-2000 – standardowo opcja ta jest również wyłączona. Włączenie zredukuje obciążenie
procesora komputera w przypadku komunikacji ze sterownikami wykorzystującymi protokół
KWP-2000.
Redukcja użycia procesora może w znaczny sposób przyśpieszyć pracę innych aplikacji
uruchomionych na danym komputerze w chwili korzystania z programu VAG-COM. Korzystanie
z tej funkcji ma jednak spore minusy – w znaczny sposób może ograniczyć szybkość
próbkowania oraz spowodować problemy w komunikacji z niektórymi sterownikami.
Przycisk [Ustawienia domyśle] służy do przywrócenia standardowych ustawień programu.
Jedynie Nazwa serwisu, Kod serwisu (WSC), VZ/Importer i Numer urządzenia nie są kasowane i
zostają takie, jak wcześniej wprowadzone.
Nazwa serwisu pojawia się np. w przypadku wydruku diagnostycznego po wciśnięciu przycisku
[Drukuj], zaraz po odczytaniu kodów błędów z sterownika.
Kod serwisu, zwany też numerem WSC (WorkShop Code), można odczytać np. z ekranu
Administratora urządzenia diagnostycznego VAS-5051. Wartość standardowa w programie
VAG-COM to 00000.
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VAG-COM – Opcje cd...
Jeżeli jesteś niezależnym użytkownikiem programu VAG-COM / niezależnym mechanikiem, nie
wprowadzaj żadnych wartości w polu Kod serwisu (WSC) i pozostaw tam: „00000”. W takim
wypadku program będzie pracował w trybie „utajonym” i nie będzie zmieniał numeru WSC
zapisanego wcześniej w sterowniku. Jeżeli natomiast reprezentujesz autoryzowaną stację
serwisową, wprowadź nadany Ci wcześniej numer WSC w programie VAG-COM. Raz
wprowadzony numer WSC nie może być później zmieniony. Jeżeli jednak zaistnieje taka
potrzeba, skontaktuj się z nami: www.vag-com.pl/kontakt.htm
VZ/Importer jest generalnie rozszerzeniem numeru WSC i stanowi w zasadzie coś w rodzaju
„kodu regionu”. W przypadku Polski jest to 259. Bardzo często autoryzowane stacje posługują
się jednym numerem złożonym zarówno z numeru WSC jak i numeru importera. Przykładem
może być tutaj numer: 25935110. Pierwsze trzy cyfry to numer VZ/Importer (259), pozostałe to
Kod serwisu (WSC), który w tym przypadku wynosi 35110. Jeżeli jesteś niezależnym
użytkownikiem programu VAG-COM / niezależnym mechanikiem, nie wprowadzaj żadnych
wartości w polu VZ/Importer i pozostaw tam: „000”. W takim wypadku program będzie pracował
w trybie „utajonym” i nie będzie zmieniał numeru importera, zapisanego wcześniej w sterowniku.
Jeżeli natomiast reprezentujesz autoryzowaną stację serwisową, wprowadź „swój” numer
importera w programie VAG-COM. Raz wprowadzony numer VZ/Importer nie może być później
zmieniony. Jeżeli jednak zaistnieje taka potrzeba, skontaktuj się z nami: www.vagcom.pl/kontakt.htm

VAG-COM – O programie
Informacje o licencji
Po zainstalowaniu programu w polu Numer seryjny będzie widoczna następująca informacja:
„Przed zarejestrowaniem przetestuj !” . Tekst ten zostanie zastąpiony właściwym dla danego
użytkownika numerem seryjnym dopiero po podłączeniu interface‟u do samochodu i połączeniu
się z dowolnym sterownikiem. Numer seryjny składa się zarówno z cyfr jak i z liter.
Po pomyślnym przetestowaniu interface‟u w polu Status licencji powinna pojawić się następująca
informacja: „Zarejestrowany / aktywowany”.
W polu Kontakt handlowy znajdują się nasze dane. Na górze ekranu znajdują się również
informacje o prawach autorskich oraz widnieje numer wersji programu VAG-COM.

Wprowadzenie Numeru urządzenia wymagane jest w przypadku kodowania niektórych
nowszych sterowników. Pewne sterowniki mogą nie dać się przekodować, dopóki nie ustawi się
numeru urządzenia. Są też takie, które wymagają wprowadzenia innego, niż zerowy, numeru
WSC oraz numeru importera. We wspomnianych przypadkach każdy dowolny numer, inny niż
domyślny (zerowy), powinien być dobry. Wartość standardowa w przypadku numeru urządzenia
to: „00000”.
[Zapisz] powoduje zapamiętanie przez program wszystkich wcześniej ustawionych opcji. Tym
przyciskiem należy się posłużyć zaraz po zainstalowaniu programu na dysku komputera – przed
pierwszym użyciem VAG-COM‟a.
[Zastosuj] powoduje, że wybrane opcje nie są zapamiętywane przez program i obowiązują
jedynie do czasu następnego uruchomienia programu.
[Anuluj] powoduje przejście do ekranu głównego bez żadnych zmian w ustawieniach programu.
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Aby powrócić do głównego okna kliknij przycisk [Powrót]
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ZAŁĄCZNIK A:
VAG-Scope – nakładka graficzna do VAG-COM’a

VAG-Scope – nakładka graficzna do VAG-COM’a cd...
UWAGA: aby nowe wartości skalowania pionowego zostały przyjęte przez program VAGScope, zaraz po wpisaniu wartości maksymalnej i minimalnej należy kliknąć myszką na
dowolnym polu z danymi na dole ekranu!
Dostosowanie podziałki poziomej odbywa się poprzez Rozciągnięcie osi X wykresu. Aby lepiej
zrozumieć skalowanie w programie VAG-Scope, proponujemy z wszystkich dostępnych wartości,
pokazywanych na dole ekranu, wybrać jedną – np.: obroty silnika (na naszym zdjęciu: pierwsze
pole z lewej w każdym z trzech wierszy), a następnie „pobawić się” zmieniając wartość
maksymalną i minimalną podziałki pionowej. Należy przy tym pamiętać, że po każdej zmianie
wartości maksymalnej lub/i minimalnej, należy kliknąć myszką na dowolnie wybranym polu na
dole ekranu programu VAG-Scope.
Ustawienia programu dostępne są po kliknięciu ikonki w lewym górnym rogu ekranu programu
VAG-Scope i wybraniu z menu: Właściwości.

Program VAG-Scope może być uruchomiony na trzy różne sposoby: poprzez kliknięcie przycisku
[VAG-Scope] w programie VAG-COM (podczas pracy w Blokach pomiarowych), poprzez
kliknięcie przycisku [Wykres] (w trybie OBD-II) oraz w trybie „samodzielnym” - poprzez kliknięcie
ikony VagScope na pulpicie lub też uruchomienie pliku VagScope.exe znajdującego się w
katalogu instalacyjnym programu VAG-COM. Jeżeli program VAG-Scope został uruchomiony
samodzielnie (np. przez kliknięcie ikony na pulpicie), to nie będzie możliwości rozpoczęcia pracy
z oprogramowaniem VAG-COM. Podobnie jest w przypadku próby samodzielnego uruchomienia
VAG-Scope w chwili, gdy praca z programem VAG-COM została już rozpoczęta.
Aby program zaczął pokazywać dane wartości na wykresie, należy zaznaczyć odpowiadające im
pola wyboru w dolnej części okna programu. VAG-Scope może przedstawić graficznie 12
różnych wartości, odczytywanych przez program VAG-COM. VAG-Scope pozwala też na takie
dopasowanie podziałki poziomej i pionowej (lub jak kto woli: osi X i Y), aby dane były czytelne i
„dobrze” mieściły się na ekranie. W tym celu należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na jednym
z pól, w którym wyświetlane są dane pochodzące z programu VAG-COM (na powyższym zdjęciu
wybrano pole pierwsze z prawej w pierwszym wierszu od góry, które w chwili wykonania zdjęcia
wskazywało wartość 34.5ZGMP). Następnie w polu Podziałka pionowa należy wpisać wybraną
przez siebie wartość maksymalną i minimalną dla danego parametru (na zdjęciu jako wartość
maksymalną ustawiono 50, a minimalną –10). W ten oto sposób doprowadziliśmy do tego, że
dane prezentowane graficznie w formie wykresu są czytelne i zajmują taką część ekranu, która
umożliwia swobodne analizowanie dokonanego pomiaru.
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Można tu zmienić kolory dla wykresu, tła czy też siatki. Można też ustawić domyślne wartości
skalowania.
Program VAG-Scope może też odtwarzać pliki LOG, zapisane przy pomocy dowolnej wersji
programu VAG-COM. Aby załadować plik do programu, należy uruchomić VAG-Scope z pulpitu
(w trybie „samodzielnym”), a następnie kliknąć żółtą ikonkę folderu, znajdującą się w lewym
dolnym rogu ekranu. Teraz wystarczy już wskazać plik zapisany wcześniej przez program VAGCOM (najczęściej w katalogu Logs, gdzie zainstalowano VAG-COM‟a). Przy standardowych
ustawieniach programu VAG-Scope plik będzie odtwarzany automatycznie.
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VAG-Scope – nakładka graficzna do VAG-COM’a cd...
Aby wyświetlić dodatkowe zegary w programie VAG-Scope, należy kliknąć PRAWYM
przyciskiem myszki w miejscu pokazanym na poniższym zdjęciu.

ZAŁĄCZNIK B:
TDI-Graph – Kontrola kąta początku wtrysku
w silnikach TDI

Aby otworzyć dodatkowe menu dla poszczególnego zegara, należy kliknąć na nim prawym
przyciskiem myszki.

TDI-Graph jest programem umożliwiającym kontrolę początku wtrysku w silnikach TDI,
wyposażonych w pompę wtryskową. Standardowo procedurę tę przeprowadza się w chwili, gdy
silnik pracuje na biegu jałowym, a temperatura płynu chłodzącego wynosi co najmniej 80 stopni
Celsjusza. Program tworzy wykres na podstawie kąta początku wtrysku (Nastawy podstawowe,
grupa 000 , pole 2) oraz temperatury paliwa (Nastawy podstawowe, grupa 000, pole 9). Trzy linie
na wykresie – zielona, niebieska i czerwona – wyznaczają granice, w jakich powinien mieścić się
wykres dla danego silnika. W polu Podsumowanie znajduje się również komentarz będący
dopełnieniem sytuacji pokazanej na wykresie oraz mogą się tam pojawić ewentualne uwagi
kierowane do użytkownika programu, np.: „Silnik nie jest wystarczająco rozgrzany!” Po
zaznaczeniu opcji Chmurka na wykresie będzie widoczna historia 100 ostatnich próbek, jakie
zostały odczytane przez TDI-Graph. To właśnie na podstawie wielkości i kształtu „chmurki
można odczytać,
jak duże „skoki” wykonuje silnik „przechodząc” przez kolejne wartości początku wtrysku.
Program TDI-Graph może być uruchamiany wyłącznie przyciskiem [TDI-Timing] z programu
VAG-COM.
Praca z programem TDI-Graph krok po kroku:
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- uruchom silnik
- uruchom VAG-COM‟a
- kliknij przycisk [Wybór]
- następnie [Silnik]
- [Bloki pomiarowe - 08]
- wybierz grupę 000
- [Przełącz na Nastawy (04)]
- teraz naciśnij [TDI-Timing]
- z rozwijalnej listy wybierz kod silnika
- w dowolnej chwili możesz też zaznaczyć opcję Chmurka.

ZAŁĄCZNIK C:
VAG-COM – Funkcje oprogramowania
Tryb transportu (tylko VAS I tylko KWP-2000)

Oficjalne urządzenia diagnostyczne używane w
autoryzowanych serwisach:
VAG-1551/1552 lub VAS-5051/5052
Numer funkcji / Nazwa

VAG-COM 704.2

Tak

Rozszerzone Bloki pomiarowe

Tak (VAG i VAS tego nie potrafią!)

Zapisywanie danych na dysku

Tak (VAG i VAS tego nie potrafią!)

Praca w trybie Turbo (tylko KWP-2000)

Tak (VAG i VAS tego nie potrafią!)

00 Auto-Scan

Tak

Graficzna prezentacja w. mierzonych „on-line”

Tak (VAG i VAS tego nie potrafią!)

01 Informacje o sterowniku

Tak

Prezentacja w. mierzonych w formie zegarów

Tak (VAG i VAS tego nie potrafią!)

02 Odczyt kodów błędów

Tak

TDI-Graph – kontrola kąta początku wtrysku

Tak (VAG i VAS tego nie potrafią!)

03 Testy elementów wykonawczych

Tak

Wyszukiwanie sterowników

Tak (VAG i VAS tego nie potrafią!)

Testy selektywne (tylko KWP-2000)

Tak

Prowadzone wyszukiwanie usterek

04 Nastawy podstawowe

Tak

05 Kasowanie kodów błędów

Tak

06 Koniec odczytu

Tak

07 Kodowanie sterownika

Tak

Kodowanie modułów podrzędnych (tylko KWP-2000)

Tak

08 Bloki pomiarowe

Tak

09 Odczyt pojedynczy (tylko KWP-1281)

Tak

10 Adaptacja

Tak

11 Logowanie (w przypadku KWP-2000 zwane Kodowaniem II)

Tak

15 Kody gotowości

Tak

16 Dostęp upoważniony (tylko KWP-2000)

Tak

18 Kody obsługiwane (tylko KWP-2000)

Tak

33 Tryb OBD-II

Tak

Dane z Ramki zamrożonej (tylko KWP-2000)

Tak

Obsługa dwóch lini K

Tak

7-cyfrowy kod PIN/SKC (tylko VAS)

Tak

Diagnostyka po sieci CAN
(tylko VAS I tylko KWP-2000)

Tak
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Nie

* KWP-1281: protokół diagnostyczny pojazdów z grupy VAG, wykorzystywany we wszystkich
systemach podlegających diagnostyce komputerowej w pojazdach produkowanych od roku
1990.
** KWP-2000: "nowy" protokół diagnostyczny VAG, używany od ok. 2001 roku w niektórych
sterownikach systemów ABS oraz w wielu sterownikach silnika, skrzyń biegów i poduszek
powietrznych – od roku 2002.
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Notatki:

