
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure voor VDO dash CAN bus (UDS) 2011-2013 
 
Schakel contact in met een geldige sleutel! 
 
Start de software, selecteer  VDO V3-CAN UDS MY2011-2013 
protocol in het menu. Klik op “Connect Selected ECU”, na ± 30 sec. 
heeft u toegang. 
 
Bootloader menu moet verschijnen, anders niet ondersteund systeem 
of de sleutel is niet geldig. Als er “Bootloader error” verschijnt, wordt 
de dash niet ondersteund of verkeerde selectie gemaakt. 
 
Het is verstandig om eerst de gegevens van de EEprom  op te slaan. 
Klik op “Read EEprom via Bootloader”.  
Als alles gelezen is klik op “File” – “Save file” in het hoofdmenu en sla 
de gegevens op. 
 
Klik op “Auto Mode” en zie volgende afbeelding. 

Klik op “Auto Mode” en wacht 10 seconden. 
 
VAGTacho zal de AES sleutel lezen van dit dashboard. Als de AES 
sleutel correct is, zal de boodschap “Acces granted” op het scherm 
verschijnen. 
 
Belangrijk: kopieer - plak de met blauw gemarkeerde informatie in een 
tekst bestand! Als de AES sleutel bekend is, kunt u in de toekomst 
toegang krijgen tot het zelfde dashboard zonder geldige sleutel. 
 
VAGTacho zal de laatste succesvol gelezen AES sleutel vasthouden. 
 
Klik op “Disconnect” en zie volgende afbeelding.  

Zet contact uit en verwijder de sleutel. Doe een nieuwe sleutel met 
Megamos ID48 sleutel in het contactslot en schakel in. Software NIET 
afsluiten! Klik op ‘Connect Selected ECU’, na ± 5 sec. krijgt de soft-
ware opnieuw toegang tot de dash. Klik op ‘Program New Key’, een 
nieuw venster opent, zie afbeelding. VAGTacho controleert de nieuwe 
sleutel. Er zal een melding verschijnen dat de nieuwe sleutel niet ge-
programmeerd kan worden! Vink aan: ‘Erase all old keys’ indien ge-
wenst. Dit zal alle sleutels wissen. Indien U niet vinkt  zal de nieuwe 
sleutel toegevoegd worden aan de bestaande sleutels. Het is niet 
nodig alle beschikbare sleutels opnieuw te programmeren. Klik op 
‘Continue’ de nieuwe sleutel wordt binnen 5 sec. geprogrammeerd. 
Wacht tot de immo de sleutel accepteert, op het  dashboard verschijnt 
2-2, 3-3 etc. voor iedere volgende sleutel. Zet contact uit en start de 
motor. Indien 1-2 of 2-3 verschijnt is de transponder niet juist, of reeds 
geprogrammeerd! Procedure NIET herhalen! Schakel in met nieuwe 
ID48 transpondersleutel. Herhaal procedure voor volgende sleutel. 

Procedure voor VDO dash CAN bus (UDS) 2009-2011 
 
Schakel contact in met een geldige sleutel! 
 
Start de software, selecteer  VDO V1,V2-CAN UDS MY2009-2011 
protocol in het menu. Klik op “Connect Selected ECU”, na ± 30 sec. 
heeft u toegang. 
De boodschap “Access granted” moet verschijnen, anders niet onder-
steunde dash, of sleutel niet geldig. Als “Bootloader error” verschijnt, 
wordt de dash niet ondersteund of verkeerde selectie gemaakt. 
Belangrijk: kopieer-plak de gemarkeerde informatie in een tekst-
bestand! Als deze sleutel bekend is, kunt u in de toekomst toegang 
krijgen tot het zelfde dashboard zonder geldige sleutel. 
VAGTacho zal de laatste succesvol gelezen sleutel vasthouden. 
 
Klik op ‘Disconnect’ en zie volgende afbeelding 



 

Dit is een extra optie voor controle van transponder-
sleutels. Niet nodig voor sleutel programmeren! 
Werkt alleen bij CAN Bus voertuigen! 
 
Schakel contact in met de sleutel die u wilt testen. Selecteer de juiste 
ECU uit het menu. Klik op “Options” – “Transponder check”. Software 
maakt verbinding met immo. Indien succesvol, klik op “Read ECU 
info”. Alle info m.b.t. de transponder wordt nu op het scherm getoond. 
 
“Transponder Variable Part YES!” = geldige sleutel voor de auto. 
“Transponder Fixed Part YES!” = transponder ID is opgeslagen. 
Deze 2 parameters dienen allebei op YES te staan, anders blokkeert 
de immo de motor ECU en zal de motor niet starten. 
“Transponder locked” is niet van belang voor immo. Indien YES 
betekent dat de sleutel niet op een andere auto gebruikt kan worden. 
 

Procedure voor VDO dash CAN 2003-2007, A4 2005-
2008 en alle Marelli dashboards vanaf 2011 
Schakel contact in met nieuwe sleutel. Gebruik TP23 voor VW, TP25 
voor Audi, TP22 voor Seat, TP24 voor Skoda. Start software en selec-
teer “VDO-CAN TP2 MY2003-2007”. Na 5 sec. wordt de data weerge-
geven. Klik op “Program New Key”, het venster hiernaast verschijnt. 
Vink aan: ‘Erase all old keys’ indien gewenst. Dit zal alle sleutels 
wissen. Indien U niet vinkt  zal de nieuwe sleutel toegevoegd worden 
aan de bestaande sleutels. Het is niet nodig alle beschikbare sleutels 
opnieuw te programmeren. Klik op ‘Continue’ de nieuwe sleutel wordt 
binnen 5 sec. geprogrammeerd. Wacht tot het immo lampje uitgaat. 
Cycle contact en start de motor. Bij snel knipperen is de sleutel al ge-
programmeerd of verkeerd type transponder! Procedure NIET her-
halen. Schakel contact in met juiste type. Herhaal de procedure voor 
iedere extra sleutel die u wilt programmeren. 

Procedure voor K-lijn auto’s 
Schakel contact in met de nieuwe sleutel. Start de software en klik op 
“Connect any tacho” voor alle auto’s met immo in dashboard. Bij een 
aparte immobox, selecteer immobox vanuit “Select ECU” menu en klik 
op “Connect selected ECU”. Belangrijk: 
VW Polo, Skoda Fabia, Seat Ibiza 2007 > hebben immo in dash, maar 
zijn geprogrammeerd als VW immobox! Zet contact aan gedurende 10 
minuten voordat u programmeert! 
Na 5 sec. wordt de data weergegeven. Klik op “Program New Key”, 
het venster hiernaast verschijnt. Geef juiste PIN code in en aantal 
sleutels. Selecteer “Channel 21” voor immo 2 en 3; “Channel 1 voor 
immo 1. Klik op OK en lees wat op het scherm verschijnt. De nieuwe 
sleutel is binnen 5 sec. geprogrammeerd. Zet contact uit als het immo 
lampje uit gaat. Iedere volgende sleutel op contact zetten en wacht tot 
lampje uit gaat. Bij snel knipperen is de sleutel al geprogrammeerd of 
verkeerd type transponder! < 2000 auto: contact 3 min. uit voor start! 

Zet contact uit en verwijder de sleutel. Doe een nieuwe sleutel met 
Megamos ID48 sleutel in het contactslot en schakel in. Software NIET 
afsluiten! Klik op ‘Connect Selected ECU’, na ± 5 sec. krijgt de soft-
ware opnieuw toegang tot de dash. Klik op ‘Program New Key’, een 
nieuw venster opent, zie afbeelding. VAGTacho controleert de nieuwe 
sleutel. Er zal een melding verschijnen dat de nieuwe sleutel niet ge-
programmeerd kan worden! Vink aan: ‘Erase all old keys’ indien ge-
wenst. Dit zal alle sleutels wissen. Indien U niet vinkt  zal de nieuwe 
sleutel toegevoegd worden aan de bestaande sleutels. Het is niet 
nodig alle beschikbare sleutels opnieuw te programmeren. Klik op 
‘Continue’ de nieuwe sleutel wordt binnen 5 sec. geprogrammeerd. 
Wacht tot de immo de sleutel accepteert, op het  dashboard verschijnt 
2-2, 3-3 etc. voor iedere volgende sleutel. Zet contact uit en start de 
motor. Indien 1-2 of 2-3 verschijnt is de transponder niet juist, of reeds 
geprogrammeerd! Procedure NIET herhalen! Schakel in met nieuwe 
ID48 transpondersleutel. Herhaal procedure voor volgende sleutel. 

 


