
Uživatelské nastavení vozidel koncernu Volkswagen 
(Volkswagen, Audi, Seat, Škoda) 

 
Nová platforma elektroniky vozidel koncernu Volkswagen nyní umožňuje široké možnosti nastavení různých 
funkcí podle přání zákazníka. Tato nastavení lze provádět kompletně diagnostickým programem VAG-COM, 
který používá většina neautorizovaných autoservisů, a v omezené míře originálním přístrojem VAS 5051, který 
vlastní autorizované servisy koncernu VW (Volkswagen, Audi, Seat, Škoda). Tato uživatelská nastavení lze 
provádět na těchto vozech: Škoda Octavia II, VW Golf V, Seat Toledo (nové), Seat Altea, Audi (nové). 
Pro výpočet tohoto nastavení prodává firma B.J.Servis (www.pc-autodiagnostika.cz) a její prodejci jako 
doplněk k diagnostice program Coding Calculator. Nyní zde popíšeme většinu volitelných funkcí. Volitelné 
funkce lze jak zapínat, tak také vypínat (některé funkce mohou řidiče obtěžovat a jsou nastaveny z výroby). 
 
Denní osvětlení (Skandinávie) – centrální elektrika 
Vozidlo má po nastartování trvale rozsvíceny potkávací světlomety, takové nastavení je povinné ve Skandinávii 
a ve zbytku Evropy jej používají ti řidiči, kteří svítí po celý rok i ve dne. Lze nastavit kolika procenty své 
normální svítivosti budou svítit. 
 
Coming-Home - centrální elektrika 
Tato funkce způsobí, že při zastavení a zamčení zůstane vozidlo ještě cca 2 minuty svítit hlavními světlomety  
a osvětluje cestu od vozu. Po 2 minutách světlomety automaticky zhasnou (světla musí být trvale zapnuta 
vypínačem, svítí i osvětlení v zrcátku). 
 
Dálkové odemykání pátých dveří - centrální elektrika 
Nastavuje se, pokud má vozidlo centrální zamykání na dálkové ovládání. Po nastavení této funkce lze páté 
dveře odemykat dálkově (některé vozy mají tuto funkci zapnutou již z výroby, nezávisle na kódování). 
 
Dálkové odjištění pátých dveří - centrální elektrika 
Nastavuje se, pokud má vozidlo centrální zamykání na dálkové ovládání. Po nastavení této funkce lze páté 
dveře dálkově odjistit (dveře samy odskočí - některé vozy mají tuto funkci zapnutou již z výroby, nezávisle na 
kódování). 
 
Stírání při couvání - centrální elektrika 
Lze nastavit, že pokud jsou puštěny trvale stěrače a je zařazena zpětná rychlost, automaticky se setře zadní 
okno, stejně tak lze nastavit zadní stírání při zapnutém intervalovém stírání vpředu (podmínkou je 
namontovaný zadní stěrač). 
 
Komfortní blikání na dálnici - centrální elektrika 
Při nastavení této funkce stačí páčku směrových světel jen jednou posunout do polohy blikání a hned vrátit  
a směrové světlomety automaticky zablikají čtyřikrát (tato funkce bývá implicitně nastavena z výroby). 
 
Zpětné světlomety zhasnou při otevření pátých dveří - centrální elektrika 
Pokud jsou otevřeny páté dveře, automaticky zhasnou zadní světlomety, aby neoslňovaly toho, kdo jde do 
zavazadlového prostoru. 
 
Blinkry svítí jako parkovací světla (USA, Kanada) - centrální elektrika 
Lze nastavit, že se po zapnutí zapalování rozsvítí přední směrová světla jako parkovací světlomety. Lze také 
nastavit kolika procenty své normální svítivosti budou svítit (musí být zapnuta světla). 
 
Brzdová světla svítí jako koncové světlomety - centrální elektrika 
Lze nastavit, že brzdové světlomety svítí i při nebrždění spolu s koncovými světly a zvětšují tak svítivou plochu. 
Lze také nastavit, kolika procenty své normální svítivosti budou svítit, standardní nastavení (aby svítily stejnou 
intenzitou jako koncová světla) je 17% své normální svítivosti. 
 
Zadní mlhová světla svítí jako koncové světlomety - centrální elektrika 
Lze nastavit, že zadní mlhové světlomety svítí i při vypnutých mlhovkách spolu s koncovými světly a zvětšují 
tak svítivou plochu. Lze také nastavit, kolika procenty své normální svítivosti budou svítit, standardní nastavení 
(aby svítily stejnou intenzitou jako koncová světla) je 13% své normální svítivosti. 
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Přídavná funkce parkovacích světel vpředu - centrální elektrika 
Parkovací světlomety pak svítí kdykoli po zapnutí zapalování. Lze nastavit kolika procenty své normální 
svítivosti budou svítit (závisí na výbavě vozu). 
 
Přídavná funkce parkovacích světel vzadu - centrální elektrika  
Parkovací světlomety pak svítí kdykoli po zapnutí zapalování. Lze nastavit kolika procenty své normální 
svítivosti budou svítit (závisí na výbavě vozu). 
 
Funkce předních blinkrů jako náhradní parkovací světla - centrální elektrika 
V případě poruchy parkovacích světel (prasklá žárovka) převezmou funkci parkovacích světel přední blinkry  
(je signalizováno kontrolkou na přístrojové desce). Lze také nastavit kolika procenty své normální svítivosti 
budou svítit. 
 
Funkce předních parkovacích světel jako náhradní blinkry - centrální elektrika 
V případě poruchy blinkrů (prasklá žárovka) převezmou funkci blinkrů přední parkovací světla (je signalizováno 
kontrolkou na přístrojové desce). Lze také nastavit kolika procenty své normální svítivosti budou svítit. 
 
Funkce zpětných světlometů jako náhradní blinkry - centrální elektrika 
V případě poruchy blinkrů (prasklá žárovka) převezmou funkci blinkrů zpětné světlomety (je signalizováno 
kontrolkou na přístrojové desce). Lze také nastavit kolika procenty své normální svítivosti budou svítit. 
 
Funkce předních mlhových světel jako potkávací světla - centrální elektrika 
V případě poruchy potkávacích světel (prasklá žárovka) převezmou funkci potkávacích světel přední mlhová 
světla (je signalizováno kontrolkou na přístrojové desce). Lze také nastavit kolika procenty své normální 
svítivosti budou svítit. 
 
Automatické uzamčení dveří po rozjetí vozu – komfort systém 
Vozidlo se automaticky zamkne po rozjetí na rychlost vyšší než 15 km. Jedná se o bezpečnostní funkci proti 
neoprávněnému vniknutí do vozu při zastavení (na semaforech). Stejně tak lze nastavit automatické 
odemykání po vytažení klíčku ze zapalování. 
 
Odemykání jednotlivých dveří – komfort systém 
Lze nastavit, že po jednom stisknutí tlačítka „odemknout“ na dálkovém ovladači se odemknou pouze dveře 
řidiče a po dvojím stisknutí se odemkne celý vůz. Standardně je nastaveno odemykání všech dveří po jednom 
stisknutí. Dvojstiskem ovladače se odemkne cely vůz. 
 
Komfortní obsluha stahování oken – komfort systém 
Lze nastavit, že po zamčení vozu dálkovým ovladačem a podržením tlačítka se zavřou všechny okna. Stejná 
funkce je při odemčení (některé vozy mají tuto funkci z výroby, nezávisle na kódování). 
 
Potvrzení sirénou – komfort systém 
Nastavuje se, zda se má potvrdit zamčení/odemčení vozu sirénou a jaký má mít zvuk(záleží na výbavě). 
 
Potvrzení směrovými světly – komfort systém 
Nastavuje se, zda se má potvrdit zamčení/odemčení vozu směrovými světly. 
 
Synchronní sklopení zrcátka – komfort systém 
Při nastavení levého zrcátka se automaticky nastavuje i pravé. 
 
Sklopení zrcátka při jízdě zpět 
Při zařazení zpětného převodu se pravé zrcátko automaticky sklopí, aby bylo vidět na obrubník chodníku 
(záleží na výbavě). 
 
Vestavba varovných světel pro vystupování 
Rozsvítí se varovné světlo pro výstup (záleží na výbavě). 
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