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 1  Introduktion 
Mange tak for køb af VAG-Prog diagnose interface og software. VAG-Prog er et 
professionelt programmerings værktøj for VW/Audi/Seat/Skoda køretøjer. Læs venligst 
denne manual grundigt før du bruger produktet. 

Vi håber du får meget glæde af vores produkt. Hvis der er spørgsmål, problemer eller 
tilbagemeldinger, kontakt os venligst på support@netech.dk. Du kan også finde mere 
information på www.vagprog.com 
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 2  Installation 

 2.1  Microsoft Windows system 
1. Isæt vedlagte CD i dit CD-ROM drev (Hvis du ikke har CD drev, kan filerne kopieres 

til USB). 
2. Kør installationsprogrammet VAGProg2012Setup.exe 

Læs licens aftalen og hvis du accepterer, tryk på [Jeg accepterer]. 

 
3. I næste trin vælges de komponenter der installeres, normalt vælges alt, tryk på 

[Næste]. 
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4. Vælg mappen hvor VAG-Prog skal installeres. Normalt bruges den anbefalede. 
Tryk [Installer]. 
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 2.2  USB driver 
VAG-Prog interface USB drivere opdateres automatisk under installeringen. Hvis du bliver 
spurgt om at installere „usignerede“ driver, klik på ”Installer denne driver software 
alligevel” (Microsoft® Windows® 7) eller ”Fortsæt alligevel” (Microsoft® Windows® XP). 

 
Microsoft® Windows® vil automatisk installere driverne, når du monterer USB kabel fra 
VAG-Prog interface i USB porten på computeren. Du skal IKKE indsætte interface i bilens 
diagnosestik endnu. 
 

 2.3  Microsoft Windows 8 driver installering 
Ved problem med driver installering på Windows 8, følg venligst følgende procedure: 

1. Tryk [Windows tast] (flag) + [R] 
2. Skriv så: shutdown /r /o /f /t 00 (Der er et mellemrum før hver / og 00) 
3. Klik på "Ok" knap 
4. Windows vil nu genstarte til en "Vælg en indstilling " skærm 
5. Vælg "Fejlfinding" fra "Vælg en indstilling" skærmen 
6. Vælg "Avancerede indstillinger " fra "Fejlfinding" skærmen 
7. Vælg "Start indstillinger " fra "Avancerede indstillinger " skærmen 
8. Klik "Genstart" knappen  
9. Windows vil genstarte til "Avancerede boot indstillinger" skærmen 
10. Vælg "Deaktiver tvungen driver signatur" (Tryk det korrekte nummer på dit tasta-

tur for denne valgmulighed) 
11. Efter systemet starter, installeres diagnose interface driver ligesom for Windows 7 

 
Windows Vista & 7 kræver signerede sys filer (vi bruger usbser.sys installeret fra Micro-
soft med gyldig digital signatur). Den endelige Windows 8 version kræver også signerede 
inf filer (det er de ikke i vores tilfælde). Den ovennævnte procedure hjælper med at 
undgå ikke signerede inf filer. Når driver er installeret, vil programmet virke. 
 

 
Du kan downloade den seneste version af VAG-Prog fra: www.netech.dk/sec/sdl 
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 3  Start VAG-Prog program 
1. Forbind VAG-Prog interface USB stik til din computer. LED starter med at blinke 

grønt. LED blinker orange under kommunikation. LED blinker rød ved fejl og under 
firmware opdatering. 

2. Forbind VAG-Prog interface til OBD stik på køretøjet nu. 

3. Aktiver tænding TIL, start ikke motoren (Monter altid batteri lader!). 

4. I øverste højre hjørne under ”Forbind til:” vælges den ønskede enhed og tryk på 
[Start forbindelse]. Tryk [Afbryd forbind.], for at afslutte forbindelsen. 

5. Når data er udlæst for den valgte styreenhed, er det nu muligt at bruge de 
forskellige programmerings og diagnose muligheder. 

 
Før du starter forbindelse til et køretøj med VAG-Prog softwaren, lukkes alle andre 
programmer. VAG-Prog kræver så meget datakraft som muligt, for at kunne udføre 
de tids kritiske kommunikations forbindelser. 
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 4  VAG-Prog funktioner 
Først er det nødvendigt at vælge den styreenhed, du ønsker at 
kommunikere med og så diagnosetypen. Som diagnosetype kan der 
vælges ”Programmering” eller ”Diagnose”. Nogle funktioner fra 
”Diagnose” er også tilgængelig i ”Programmering”, som f.eks. 
slette fejlkoder, login, programmere nøgler. Der kan ikke vælges 
programmerings funktioner i ”Diagnose”. 

 

 

 

Startspærre og instrument er normalt i samme enhed og kaldes ofte 
Kombiinstrument (ofte er CAN-BUS Gateway i samme enhed). Programmering 
udføres altid i ”Instrument”. Der kan i nogle tilfælde være tilpasning af nøgler 
osv. 

 

Programmet tillader at vælge at forbindelse til styreenheden, 
specifikt udføres via ISO9141 (K-Line). Det kan f.eks. bruges ved 
styreenheder der bruger CAN, men hvor ønskede programmering foregår via K-Line.  

 

 4.1  Læs hukommelse funktion 
Denne funktion udlæser data fra styreenhedens hukommelse og gemme 
den til disk. Det anbefales at gøre som back-up af data, i tilfælde af der 
sker en forkert programmering eller hvis data skal rettes i andre 
programmer. 

 

Før du starter nogen programmering, bør der gemmes back-up af original 
hukommelse til disk, hvis der skulle blive brug for genoprettelse. 

 

 4.2  Skriv til hukommelse funktion 
Denne funktion skriver data til styreenheden hukommelse fra en fil. 

 

 

 4.3  Rediger i hukommelse funktion 
Denne funktion tillader dig at redigere data direkte i styreenheden 
hukommelse. 

 

Før du starter nogen programmering, bør der gemmes back-up af original 
hukommelse til disk, hvis der skulle blive brug for genoprettelse. 
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 4.4  Diagnose funktioner 

 4.4.1  Login 
Her udføres login for den monterede styreenhed. 
Indtast login kode i feltet ”Indtast ny værdi:”. 

 

 

 4.4.2  Sprog indstillinger 
Her kan der ændres sprog for grafisk display i instrumentet. Indtast nr. i feltet. (1 = 
Tysk, 2 = Engelsk, 3 = Fransk, 4 = Italiensk, 5 = Spansk, 6 = Portugisisk…). 

 

 4.4.3  ECU tilpasning (Kanal 50) 
Denne funktion udfører tilpasning af 
motorstyreenhed, startspærre eller 
brændstofpumpe. Indtast pin kode for den 
styreenhed der skal tilpasses (hvis diagnose er for 
instrument, indtastes pin kode for motorstyreenhed 
og vice versa). Før denne funktion, skal der være 
udført adgang til styreenhed med login funktion. 

http://www.netech.dk/sec
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 4.4.4  Nøgle kodning – KWP1281/KWP2000 styreenheder 
Indtast antal nøgler der skal tilpasses, i feltet. Den 
første nøgle der skal tilpasses er placeret i 
tændingslåsen. Alle andre nøgler vil blive slettet. Før 
denne funktion, skal der være udført adgang til 
styreenhed med login funktion.  

Afbryd tænding, indsæt den næste nøgle og aktiver 
tænding TIL. Gentag denne procedure for de 
resterende nøgler. 

 

 4.4.5  Nøgle kodning – VWTP 2.0 (2006+) styreenheder 
Startspærre system fra 2006 (i instrument styreenhed), kræver også for programmeret 
chip ID (nøgle) fra forhandler. Det er muligt at udlæse data til for-programmering, ved 
at udlæse med ”Læs sikkerhedsdata (CSP)”. Der skal bruges andet udstyr for at 
programmere data i nøgle transponder chip, f.eks. Tango Key Maker. 

 
Figur 1 Læst data for Megamos crypto transponder 

 

 
 

Efter programmering sikkerhedsdata, er 
det muligt at udføre programmering 
med VAG-Prog til styreenheden. 

Nøgle ID skal først udlæses med andet 
udstyr. 

Figur 2 Programmering til transponder chip 

Figur 3 Udlæsning af nøgle ID 
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Herefter kan nøgle ID tilføjes med VAG-Prog. 

 

 

 

 

 

 

 

 4.4.6  Nøgle kodning – UDS (2009+) styreenheder 
Startspærre system fra 2009 (i instrument styreenhed), kræver også for-programmeret 
chip ID (nøgle) fra forhandler, men data vises i format med ”Words” for Megamos crypto 
transponder. De vigtige data til for programmering, er mulige at udlæse med 
”Læs sikkerhedsdata (CSP)”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Rediger transponder ID’er” 

Nøgle transponder ID tilføjelse er ligesom i foregående afsnit 
4.4.5. 

 

 

Figur 4 Udlæst data fra Megamos pro immo. 

Figur 5 Programmering af chip (ikke 
samme som udlæst I figure 4!) 
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 4.5  Funktioner for programmering af styreenhed 
Dette tillader dig at udføre forudbestemte funktioner, 
f.eks. at rette km-stand. 

 

 

 

 

Før der trykkes [Udfør kommando], indtastes den ønskede km-stand i feltet 
”Indtast ny værdi”. 

 
Før du starter nogen programmering, bør der gemmes back-up af original 
hukommelse til disk, hvis der skulle blive brug for genoprettelse.  

 

Når login udlæses, er der en sikkerhedstimer på 5 minutter, inden login vises. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 5  Understøttede styreenheder 
En aktuel liste for understøttede styreenheder kan findes på: 
www.vagprog.com/supported_ecus 

 5.1  Instrument 
 

 5.1.1  Instrument TRW - Golf III 
Det er ikke muligt med diagnose til hukommelse, det er nødvendigt at bruge EEPROM 
program udstyr. 

http://www.netech.dk/sec
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 5.1.2  Instrument UKNSI 
Diagnose kan udføres. Kontrol af EEPROM er ikke mulig efter diagnose. 

 

 5.1.3  Instrument VDO KW1281 
Diagnose kan udføres. Udlæse login, programmering af seriel hukommelse og skrivning af 
km-stand. 

 

 5.1.4  Instrument VDO KW1281 – VW Polo, Roomster, Fabia 2007+, 
  Superb 2007 
Når diagnose er forbundet, vises symbolet ”dEF” i det lille display. For at fjerne denne 
midlertidige fejl, afbrydes batteri et stykke tid, for at nulstille styreenhed. 

 

 5.1.5  Instrument VDO Audi 
Diagnose kan udføres. Udlæse login, programmering af seriel hukommelse og skrivning af 
km-stand. Hvis der opstår fejl med kommunikation, afbrydes batteri et stykke tid, for at 
nulstille styreenhed. 

Nyere styreenheder bruger krypteret EEPROM. Indholdet af EEPROM hukommelse udlæst 
med dette program, kan ikke bruges til at redigere med andre programmer. 

 

 5.1.6  Instrument Motometer – og ældre Bosch 
Diagnose kan udføres. Udlæse login, programmering af seriel hukommelse og skrivning af 
km-stand. 

 

Start af kommunikation kan vare op til 45 minutter (Beregning af login kode). 
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 5.1.7  Instrument Bosch V850 (Bosch RB4, RB8) 
Monteret i VW Golf IV, VW Passat (3B), VW Touareg (7L), Porsche Cayenne. 

Diagnose kan udføres, udlæse login, programmering af seriel hukommelse og skrivning af 
km-stand. Den komplette seriel hukommelse bliver ikke gemt i udlæsning, styreenheden 
læser ikke sikkerheds felt (login kode kan læses). 

Styreenheden krypterer dele af seriel hukommelse, så man kan ikke bruge en 
gemt ”dump” (indhold) til at programmere. VAG-Prog gemmer ikke krypteret 
indhold i første del (0x000 – 0x360), og krypteret for anden programmering i 

anden del (0x400 – 0x700). Når der skrives registre, er det kun første del. 

Under kommunikation, skifter styreenheden til ”bootloader mode”, som betyder 
aktivering af kontrollamper, display og lamper. Efter afslutning af kommunikation, bliver 
enheden genstartet. Hvis det skulle ske at kommunikation afbrydes, er det nødvendigt 
at afbryde batteriforbindelser, for at genstarte enheden. 

Hvis det skulle ske at kommunikation afbrydes, vil styreenheden være i 
servicetilstand og bl.a. kan køretøjet ikke starte. Afbryd batteriforbindelser for 
at genstarte enheden. 

Hvis der fremkommer meddelelsen ”dEF” i instrumentet, er det 
nødvendigt at udføre genopbygnings procedure. 

 

 5.1.8  Instrument Jaeger / Magneti-Marelli HC08 
Diagnose kan udføres og skrivning af km-stand. 

For instrumentet i Audi TT (speciel software version 7.62 high-line), kan km-stand kun 
ændres til 0. Denne værdi kan så rettes i tilpasningskanal med VCDS. 

 

 5.1.9  Instrument Jaeger / Magneti-Marelli HC11 
Dette instrument er meget sjælden, og er ikke understøttet. 

 

 5.1.10  Instrument Magneti-Marelli M73 (CAN-BUS) 
Nogle versioner af instrumentet er understøttet, der kan ikke læses og skrives seriel 
hukommelse, kun ændring af km-stand. 
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 5.1.11  Instrument VDO - CAN 
Diagnose kan udføres. Udlæse login, programmering af seriel hukommelse og skrivning af 
km-stand. Instrumenter indtil 09/2006 er understøttet (ikke krypteret EEPROM) og fra 
09/2006 med nogle undtagelser for ”Mini-dot” versioner. 

De fleste instrumenter, specielt fra  MÅ 2006 for succesfuld programmering og 
startspærre, kræves en korrekt konfigureret/tilpasset nøgle. Hvis det ikke er tilfældet, 
vil programmet ikke virke. Prøv evt. at afbryde instrument, slet fejlkoder og forsøg igen. 

Hvis det skulle ske at kommunikation afbrydes, vil styreenheden være i 
servicetilstand og bl.a. kan køretøjet ikke starte. Afbryd batteriforbindelser for 
at genstarte enheden 

 

 5.1.12  Instrument Visteon – CAN 
Diagnose er mulig, læse login kode, ændre km-stand og seriel hukommelses 
programmering. 

 

 5.1.13  Instrument Visteon – CAN 
Diagnose er mulig, læse login kode og seriel hukommelses programmering. 

 

 5.1.14  Instrument VDO – UDS ”NEC V850” (2009+) 
Diagnose er mulig, læse sikkerheds data (login kode og komponent sikkerhed), 
programmere nøgle transponder ID’er, ændre km-stand og seriel hukommelses 
programmering. 

 

 5.1.15  Instrument JCI/JohnsonControls UDS „NEC V850“ (2010+) 
Seriel hukommelses programmering er mulig. 

 

 5.2  Startspærre 
Startspærre er ofte en del af instrumentet i de fleste køretøjer. Programmerings 
funktioner udføres i instrumentet, som indeholder startspærre funktionen. 

Der er en undtagelse, som er ældre køretøjer, hvor der er installeret en separat 
startspærre boks, eller køretøjer med smart key (kessy). 

 

 5.2.1  Siemens startspærre - 8 pin stik 
Det er muligt at udføre diagnose og udlæse login kode, hvis en nøgle allerede er 
tilpasset. 
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 5.2.2  Megamos Audi – 12 pin stik 
Det er muligt at udføre diagnose og udlæse login kode, også uden nøgle allerede er 
tilpasset, samt EEPROM læsning og skrivning. 

 

 5.2.3  VW LT – 10 pin stik 
Det er muligt at udføre diagnose og udlæse login kode. 
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 5.3  Motor styreenheder 
 

 5.3.1  Diesel Bosch EDC15+, EDC15VM+ 
Det er muligt at udlæse EEPROM fra styreenhed, inkl. Programmering og ændring af km-
stand. Efter programmering er det nødvendigt at afbryde tænding i 20 sekunder. 

 

 5.3.2  Diesel Bosch EDC16 
Det er muligt at udlæse login kode og rette km-stand. 

For nogle EDC16 styreenheder er det nødvendigt at bruge K-Line. 
Hvis CAN forbindelse ikke virker, markeres flueben i Forbind via K-
Line. 

 

 5.3.3  Benzin Siemens Simos 3xx/7xx 
Det er muligt at udlæse EEPROM fra styreenhed, læsning af login kode osv.. 

 

 

 5.4  Airbag styreenheder 
 

 5.4.1  Siemens airbag 
EEPROM læsning og skrivning er understøttet, sletning af ”crash” data (registrering af 
sammenstød). Efter programmering, skal tænding afbrydes i 20 sekunder. 

VW5 airbags monteret på nogle Skoda Fabia, kan ikke redigeres via OBD stik, men de 
kræver en direkte forbindelse til airbag stik. VW5 airbag kræver normalt kommunikation 
via K-Line, men for denne model skal det være via CAN-BUS, hvor avancerede 
muligheder understøttes. 

Vidste du at airbags fra Skoda Octavia II (Siemens VW8) tillader 3 gange sletning af 
”crash” data, vha. standard diagnose funktioner med sletning af fejlkoder? 

 

 5.4.2  Bosch airbag 
EEPROM læsning og skrivning er understøttet, sletning af ”crash” data (registrering af 
sammenstød). 
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 6  Om VAG-Prog  
Her vises aktuel software version, og eventuel opdatering kan hentes. 

Hvis der er problemer med kommunikation til en bestemt styreenhed 
og/eller fejlmeddelelser, kan man efter at det er opstået, trykke på 
[Gem debug]. Denne debug fil sendes til NEtech med forklaring. 
Dette bruges til udvikling af programmet. 
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 7  Indstillinger 
Når du trykker på [Indstillinger], fremkommer nedenstående vindue. 
Hvis Micro-OBD interface er tilsluttet, bliver aktuel licens og nummer på 
interface automatisk indlæst. 

 
 

 
 

 7.1  Interface test 
Brug [Interface test], for at teste hvilken licens type bruges og om der firmware 
opdatering. 
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 7.2  Aktiver licens 
For at aktivere licens, skal der være internet forbindelse. Tryk på knappen [Licens 
opgradering] for at downloade aktuel licens, som gemmes i interface/kabel. 

 7.3  Opgrader firmware 
Knappen [Firmware opgradering] er aktiv når det tilsluttede interface indeholder en for 
gammel firmware. Det anbefales så at trykke på [Firmware opgradering], hvorefter 
firmware bliver opdateret automatisk. 

Når opdatering af firmware forgår, må Mikro-OBD interface forbindelse til 
computer IKKE afbrydes! 

 

 7.4  Enhedshåndtering 
Windows enhedshåndtering startes når du 
trykker på denne knap. Det bruges for at 
kontroller problemer med usb drivere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.5  Strømstyring 
Windows strømforsyning 
indstilling starter når der 
trykkes på [Windows 
strømfors.indst.]. 
Strømstyring af batteri 
indstilles her. Nogle 
computere har deres eget 
program til dette. Korrekt 
indstilling er meget vigtigt for 
brug af VAG-Prog. Vi anbefaler at konfigurere computeren, således at den aldrig falder i 
søvn, afbryder enheder (usb) og endda heller ikke skærmen. 

VAG-Prog kræver fuld ydelse, dvs. afbryd slukning af skærm, afbryd lukning af 
harddisk, afbryd mulighed for at aktiver system standby. 
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 7.6  Kommunikationsindstillinger 

 
[Kontroller batterispænding før forbindelse oprettes] tillader at afbryde måling af 
batterispænding, som ikke understøttet på første generation interface typer. 

[Ekstra forsinkelse før 5-baud svar] indstiller timing parameter for køretøjer der ikke 
overholder ISO9141 standard (så som Skoda Fabia). På grund af uoverensstemmelse for 
Microsoft Windows API realtid funktion, er det ikke muligt at sætte denne værdi 
automatisk. Ligeledes er der nogle (specielt ældre) computere, som ikke har nok 
computer kraft til pålideligt at etablere forbindelse. Hvis der er problemer med at opnå 
forbindelse med styreenheder, prøv at rette denne værdi op eller ned, indtil der opnås 
forbindelse uden problemer. 

Hvis værdien skal tilbage til standard værdi er det 30 ms. 

  

 7.7  Sprog 
Her er det muligt at ændre sprog i VAG-Prog 
software.  

 

 7.8  Automatisk back-up 
Programmet muliggør at der automatisk gemmes back-up af 
hukommelse når der udlæses, skrives eller redigeres i hukommelse. Du 
kan selv bestemme mappen hvor filerne gemmes. Filerne kan hurtigt 
findes, ved at trykke på knappen [Gå til gem mappe].  

 

 7.9  Afslut programmet 
Færdig, håber alt lykkedes.. 
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 8  Problemer 
Adgang direkte til hukommelse er meget kompliceret. VAG-Prog software skal kende 
mange mulige styreenheds versioner. Vores mål er at opnå så stor en dækning som 
muligt for forskellige styreenheds versioner. 

Nogle gange er det dog muligt at programmet ikke virker korrekt og skriver en 
fejlmelding. Ofte er det nogle ikke typiske styreenheder der normalt ikke er bruges. Hvis 
en fejl er fortsat til stede, kontakt os venligst og vi vil gøre vores bedste for rette en 
evt. fejl. 

 

 8.1  Kommunikations forstyrrelser 
Når programmet bruges, afbryd venligst alle andre kørende programmer, specielt 
browser osv. VAG-Prog kræver nok processor kraft for kommunikation med lav 
forsinkelse. Når andre programmer kører, kan det give problemer dermed. Husk også 
altid at kontrollere at seneste version af VAG-Prog er installeret! 

Det kan også være der kører nogen/mange programmer i ”baggrunden”, f.eks. 
overvågning af printer, messenger, osv. Afinstaller venligst disse, eller afbryd dem 
midlertidigt. 

 

 8.2  Kan ikke oprette forbindelse til Fabia/Roomster/Polo ECU 
Hvis du ikke kan opnå forbindelse til styreenheder i Skoda Fabia / Roomster / VW Polo, 
kan det være forsaget af programmer i baggrunden, eller forkert eller mangelfuld SIS700 
chipset hardware konfiguration. Test styrenhed flere gange. 

 

 8.3  ”dEF” vises i display 
For VDO instrumenter fra 2008, er det nødvendigt at 
nulstille instrumentet fra menuen. 

Hvis instrumentet er en Bosch RB4 / RB8 (Audi A4/S4/…) 
med krypteret EEPROM, bør du forstå næste afsnit om 
genoprettelse. 
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 8.3.1  Genopret Bosch RB4 
Denne procedure skal udføres for at fjerne problem med ”dEF” visning i instrumentet på 
Bosch V850 / RB4 / RB8 med krypteret EEPROM. Fejlen kan ses ved at der står ”dEF” i 
instrument, det opstår ved problem i EEPROM hukommelse, specielt i den krypterede 
del. Denne situation kan nogle få gange opstå af forskellige årsager. 

Før der udføres en komplet hukommelses back-up, vælges menupunktet ”Genopret 
procedure” og i feltet nedenunder indtastes: 4F (læs hukommelse) eller 0C. Det kan 
også være andre, kendt af Bosch. Herefter vil der udføres en ny start (reboot) af 
styreenheden, som fjerner ”dEF” visning. Slet fejlkoder. 

Hvis genopret procedure ikke virker, er det nødvendigt at slette EEPROM, f.eks. med 
menuen ” Slet EEPROM hukommelse”. Dette vil slette hele EEPROM’en, dvs. alt 
konfigurations data, startspærre data osv. Før der slettes, er det vigtigt at en back-up er 
udført. Hvis du ikke har en back-up, er det nødvendigt at skrive data fra et andet 
instrument og udføre en komplet tilpasning af startspærre, nøgler osv. Efter sletning af 
data, vises der ”Error” i display. Du kan så skrive data fra et andet instrument og udføre 
tilpasning af alle data. 

 

 8.4  Instrument er ”død” efter kommunikation 
Hvis kommunikation er afbrudt og instrument ikke reagerer på diagnose, er det 
nødvendigt at udføre en nulstilling. Afbryd batteri et stykke tid og slet herefter alle 
fejlkoder.  

Hvis det er muligt at udføre en diagnoseforbindelse med VAG-Prog, så vælg først 
”Genstart”. 
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 8.5  Rapportering af fejl 
Hvis du finder nogle styreenheder der ikke er understøttet, så send os mere information 
om fejlen med e-mail til support@secons.com og vi vil gøre alt for at rette problemmet. 
For at udføre det bedst muligt behøver vi følgende: 

Information over køretøjet (model, modelår og stelnummer). 

Styreenheds type og reserveredelsnummer. 

Beskrivelse af problemmet. 

Debug log (vedlæg fil til e-mail). 

Debug log er nemt at lave med programmet. Udfør proceduren hvor fejlen/problemmet 
fremkommer. Så tryk på [Om VAG-Prog], tryk herefter på [Gem debug]. Kontroller hvor 
du gemmer filen, så den kan vedlægges e-mail. 
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 9  EEPROM ben forbindelser 
 

 9.1  24Cxxx 
 

 

 

 

 

 9.2  93Cxxx 
 

 

 

 

 

 

 9.3  95xx 
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 10  Diverse 

 10.1  Affald (WEEE direktiv) 
Dette produkt må ikke smides ud som almindeligt 
husholdningsaffald. Det skal afleveres som ”Elektronisk affald” på 
genbrugsstationen eller til storskraldsordning. Korrekt bortskaffelse 
og genvinding vil hjælpe med til at undgå mulige skader for miljøet 
og menneskers sundhed. Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) 
indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige 
og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af 
elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. 

Produkter, der er mærket med ovenstående ”overkrydsede skraldespand”, er elektrisk 
og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og 
elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men 
skal indsamles særskilt. 

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer 
eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere 
information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. 

Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og 
elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale 
indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med 
bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for 
genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. 

(EU direktiv 2002/96/EF). 
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 10.2  Teknisk data 
VAG-Prog interface: EOBD hanstik og USB type B hunstik. 

Vægt: Interface 80 gram, USB kabel 50 gram 

Dimensioner: 95 x 44 x 24 mm. 

Kabellængde: 1,85 meter 

Interface hardware: 1 stk. ISO9141 og 1 stk. CAN 

 

VAG-Prog program 

Størrelse: ca. 512 kB 

Komplet installering: ca. 2 MB 

 

 10.3  Kontakt 
 

NEtech ApS 

Niels Ezerman 

Lille Amerika 31 

DK 8883 Gjern 

 

Telefon: +45 2281 6061 

E-mail: nez@netech.dk 

Web:  www.netech.dk/sec 

 

 

VAG-Prog er Copyright © 2003-2015 af: 
SeCons s.r.o., Czech republic, www.secons.com 

Dansk bearbejdelse med tilladelse af SeCons, 
Copyright © 2014 Niels Ezerman, NEtech ApS. 

Der tages forbehold for fejl. 

Brug af VAG-Prog diagnosetester, er på eget ansvar. 
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