
Instrukcja montażu emulatora EWS/CAS do EDC16 

UWAGA – nieprawidłowy montaż może spowodować 

uszkodzenie ECU i emulatora.  

Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędnego 

montażu. 

Aby emulator działał prawidłowo należy ściśle przestrzegać 

poniższej instrukcji. Wykonanie jakiejś czynności w innej 

kolejności może spowodować nieprawidłowe działanie 

emulatora lub ECU.  

Przed montażem emulatora zalecane jest zrobienie kopii 

zapasowej eepromu w ECU. Emulator wykonuje operacje na 

danych zawartych w pamięci. Istnieje minimalne ryzyko 

uszkodzenia tych danych.  

Montaż emulatora wymaga dużej precyzji w przylutowaniu 

fioletowego przewodu. W sterownikach DDE5 należy się 

przylutować do nóżki układu scalonego. Najlepiej jest to 

wykonać z pomocą mikroskopu lub szkła powiększającego. 

Ze względu na bardzo małe odstępy między nóżkami jest 

duże ryzyko zrobienia zwarcia lub pomylenia nóżki do której 

należy się dolutować. 

Zalecane jest użycie dużej ilości topnika i staranne 

przylutowanie wszystkich przewodów, a w szczególności tego 

fioletowego. Nie należy mocno zaginać przewodów. Są kruche 

i szybko się łamią.   

 

W przypadku niejasności proszę o kontakt podany na końcu 

instrukcji. 



Na zdjęciach jest zaznaczonych kilka punktów czarnego i 

czerwonego koloru. Nie ma znaczenia który punkty 

wybierzemy.  

DDE5 

 

 

 



 

 

 

DDE 5 

 

 

 

 

 

 

 



DDE 6 

 

 

 

 

 



 

DDE 6 V1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DDE 6 V2 

 

 

 

 

 

 

 



 DDE 6 V3 

 

 

Opis przewodów: 

Czarny – Masa 

Czerwony – Plus 5V 

Fioletowy – Linia immo D_EWS 

Żółty, Pomarańczowy, Zielony, Niebieski – magistrala SPI 

Brązowy – Wprowadzanie emu w trym dopisania do ecu. 



 

Procedura uruchomienia emulatora:  

1. Podłączyć przewody do punktów na zdjęciach 

2. Brązowy przewód podłączyć do masy 

3. Podłączyć sterownik do auta lub na stole aby była z nim 

komunikacja przez gniazdo diagnostyczne. 

4. W programie do diagnozy należy uruchomić procedurę 

synchronizacji DDE – CAS/EWS. Będą do wyboru dwie 

opcje – Zapisz kody oraz Zresetuj. Należy wybrać opcję 

zapisu kodów (nowe ECU).  

5. Po wykonaniu zapisu kodów wyłączyć zasilanie i 

poczekać na rozłączenie przekaźnika głównego jeśli 

występuje. 

6. Odlutować brązowy przewód od masy i przylutować do 

5V lub zostawić niepodłączony!!! 

7. Włączyć zasilanie ponownie. 

8. Odczekać 30 sekund. 

9. Wyłączyć zasilanie. 

 

Koniec procedury – emulator jest już gotowy do pracy. 

 

Dane do kontaktu: 

Email: labcar@labcar.net 

WhatsApp: +48531328711 

www.labcar.net 

www.facebook.com/autoelektronika.labcar 

mailto:labcar@labcar.net
http://www.labcar.net/

