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Dziękujemy... 
Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór produktów firmy ElproSys. 

        2. PRZEPISY I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

 Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją 
obsługi.Nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa zawartych w instrukcji, grozi utratą 
gwarancji. 

 Podczas podłączania kabli do gniazda systemowego (wyjściowego) należy używać wyłącznie kabli 
dostarczanych lub sprzedawanych przez firmę ElproSys. 

 Urządzenie należy zabezpieczyć przed deszczem i wilgocią. 

 Nie należy pozwalać na korzystanie z urządzenia przez osoby (w tym również dzieci) 
o ograniczonych możliwościach psychicznych, fizycznych i ruchowych lub o niewystarczającym 
doświadczeniu i wiedzy, chyba, że są one uważnie nadzorowane i pouczone przez osobę, która jest 
za nie odpowiedzialna. 

 Przy używaniu urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków 
ostrożności. 

 Urządzenia nie należy używać do celów innych niż wymienione w tej instrukcji obsługi. 

 Tylko autoryzowany serwis może dokonywać napraw urządzenia. Gwarancja nie obejmuje 
uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową eksploatacją urządzenia, nieprzestrzeganiem instrukcji, 
niedozwolonymi zmianami lub naprawą przez osobę nieuprawnioną. Przed podjęciem 
jakichkolwiek działań związanych z czyszczeniem, naprawą, konserwacją, urządzenie należy 
odłączyć od zasilania. 

 Urządzenie jest przeznaczone do pracy wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. 

 Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu. 

 Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie ekranu dotykowego. 

 W przypadku wyszczerbienia lub pęknięcia wyświetlacza nie używaj urządzenia. Uszkodzenia 
szklanego wyświetlacza powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania nie są objęte 
gwarancją. 

 Urządzenie należy czyścic sucha i miękką ścierką. Nie należy czyścić urządzenia poprzez rozpylenie 
lub zanurzenie w wodzie. 

 Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia lub którejkolwiek z jego części należy odłączyć 
urządzenie od zasilania. 
 

 
 

 
 

 

 

UWAGA 
Niniejsza instrukcja nie uwzględnia lokalnych przepisów. Odpowiedzialność za ich  
przestrzeganie – spoczywa na użytkowniku. 
 

UWAGA 
 W przypadku czynności naprawczych powinny być one wykonywane przez firmę ElproSys lub 

jej autoryzowanego przedstawiciela. Nieprzestrzeganie tego może doprowadzić do utraty 
gwarancji. 

UWAGA 
Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać. W razie przekazania urządzenia innym 
osobom, należy również dostarczyć niniejsze instrukcje obsługi. 
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        3. CZYNNOŚCI WSTĘPNE 

Kontrola urządzenia – TRANSPORT 
Po dostarczeniu urządzenia, należy sprawdzić czy jest ono w nienaruszonym stanie i czy posiada 
wszystkie akcesoria. Dołączone akcesoria mogą się różnić, w zależności od zakupionego pakietu 
oprogramowania. W razie uszkodzeń nie należy uruchamiać urządzenia, ale natychmiast 
skontaktować się z Firmą ElproSys lub z autoryzowanym sprzedawcą. 

Włączanie i wyłączanie urządzenia 
Urządzenie DiagProg4 nie posiada włącznika/wyłącznika. Proces włączania/wyłączania polega 
na podłączaniu/odłączaniu kabla zasilającego. 

Automatyczne wyłączanie 
Urządzenie, po okresie 1 godziny bezczynności, zostanie automatycznie wyłączone. 
Można zmienić czas automatycznego wyłączenia na 2 lub 3 godziny. 

Kontakt – Obsługa Klienta 
W przypadku problemów z urządzeniem DiagProg4, zalecamy kontakt z autoryzowanym 
przedstawicielem firmy ElproSys lub bezpośrednio z firmą ElproSys. W przypadku kontaktu, należy 
podać numer seryjny. Numer seryjny można odczytać z tabliczki znamionowej, która znajduje się 
z tyłu urządzenia. 
 

 

 

Tester diagnostyczny Diagprog4 – Tabliczka znamionowa z numerem seryjnym. 
Numer seryjny odczytany z tabliczki, widocznej na powyższym rysunku, to "0035BE" 
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        4. PIERWSZE URUCHOMIENIE 

Urządzenie DiagProg4 dostarczone jest do klienta jako nieaktywowane i znajduje się w wersji 
demonstracyjnej. Aby urządzenie było w pełni aktywne, należy wykonać opisane poniżej czynności. 

1. Aktywacja 
AKTYWACJA AUTOMATYCZNA 

W celu aktywacji urządzenia, należy połączyć urządzenie z siecią WiFi, następnie wybrać  
USTAWIENIA → POBIERZ AKTUALIZACJĘ/AKTYWACJĘ 

  

Urządzenie automatycznie sprawdzi dostępne aktualizacje i aktywacje na serwerze firmy Elprosys, 
następnie zostaną one pobrane na kartę microSD znajdującym się w urządzeniu. Jeśli pobieranie pliku 
aktywacji przebiegło pomyślnie, po pobraniu plików urządzenie zostanie automatycznie zresetowane. 

AKTYWACJA MANUALNA 

W celu aktywacji urządzenia, należy wgrać do urządzenia plik aktywacyjny otrzymany bezpośrednio 
z firmy ElproSys lub od jej autoryzowanego przedstawiciela (plik z rozszerzeniem *.dpp). 

2. Rejestracja 
Rejestracja urządzenie Diagprog4 następuje poprzez dedykowany program DIAGPROG4 MANAGER 
Program DIAGPROG4 MANAGER jest dostępny do pobrania za darmo na stronach producenta. 
 

  
 

 
 

 
  

 

Wymagania systemowe: 
System operacyjny: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10. 
RAM: 1 GB (zalecane) 
Wolne miejsce na dysku: Co najmniej 2 GB (zalecane) 
Wymagane oprogramowanie: .Net Framework 4.5 lub wersja wyższa 

 

UWAGA 
Wprowadzone dane rejestracyjne zostają zapisane w urządzeniu DiagProg4. Wprowadzone dane są na 
stałe nie mogą być edytowane ani zmienione. Zmiana zapisanych danych może nastąpić tylko za 
pośrednictwem autoryzowanego przedstawiciela lub pracowników firmy ElproSys Sp. z o.o. 



DIAGNOSTIC TESTER                                Podręcznik użytkownika 

©ElproSys 
Kwiecień, 2022 − Rev. 3.4 

6 

 

        5. DIAGPROG4 - OMÓWIENIE 

Poniżej przedstawiamy Państwu kilka informacji, które ułatwią i przyspieszą zapoznanie się 
z urządzeniem DiagProg4. 

 
 

Tabela 1 - Parametry techniczne wyświetlacza 

 PARAMETRY TECHNICZNE 
Rozmiar 7’ (165 mm x 104.44 mm x 6.76 mm) 
Typ wyświetlacza TFT 
Podświetlenie LED 
Opcje sterowania Dotyk 
Rodzaj Kolor (262 tysiące kolorów) 
Rozdzielczość 800 x 480 px 
Jasność 500 cd/m² 
Temp. pracy -20 do +55 °C 
 

        6. EKRAN MULTI-TOUCH 

Kilka prostych gestów — stukanie, przesuwanie palcami — wystarczy, aby w pełni korzystać 
z programów dostępnych w urządzeniu. 
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        7. WPROWADZANIE TEKSTU I WARTOŚCI 

DiagProg4 pozwala na wprowadzanie tekstu i wartości liczbowych w zależności od wykonywanej 
czynności.  

1. Wprowadzanie tekstu odbywa się za pomocą klawiatury alfanumerycznej 
 

 
 

 

Usuwanie wprowadzonego tekstu 

 

Rozpoczęcie nowego wiersza 

 

Odstęp między wprowadzonymi znakami 

 
2. Wprowadzanie wartości liczbowych odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej 
 

 
 

 

Usuwanie wprowadzonego tekstu 

 

Potwierdzenie wprowadzonych wartości 
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* Powyższe zrzuty ekranowe oraz kolorystyka urządzenia DiagProg4 mogą się różnić od rzeczywistego 
wyglądu urządzenia. 
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        8. DIODY SYGNALIZACYJNE 

POWER Świecenie na czerwono ostrzega o fakcie podłączenia zasilania do urządzenia. 
NETWORK Informuje o połączeniu z siecią Wi-Fi. 

        9. PRZYCISKI 

Większość przycisków, używanych do obsługi DiagProga4, to przyciski wirtualne wyświetlacza. 

Dodatkowe przyciski „Góra”, „Dół”, „Zatwierdź” i „Anuluj” to przyciski fizyczne zamontowane 

na obudowie DiagProg4. 

Tabela 2 - Przyciski klawiatury (na obudowie) 

PRZYCISK  ZNACZENIE 

 
Przycisk „Góra/Przód” Przycisk pozwala na poruszanie się po menu w górę 

 
Przycisk „Zatwierdź” Przycisk pozwala na zatwierdzenie wyboru użytkownika 

 
Przycisk „Dół/Tył” Przycisk pozwala na poruszanie się po menu w dół 

 
Przycisk „Anuluj/Wróć” 

Przycisk pozwala na anulowanie wyboru użytkownika lub 
powrót do poprzedniej funkcji menu 

 

Dodatkowo przyciski mogę zmieniać swoje zastosowanie. W takim przypadku, informacje na temat 
zmiany funkcji zostaną wyświetlone powyżej nich, na wyświetlaczu urządzenia. 

Tabela 3 - Przyciski funkcyjne 

 
PRZYCISK  ZNACZENIE 

 
CAR Przycisk - wybór samochodów osobowych/ciężarowych. 

 
BIKE Przycisk - wybór motocykli. 

 
Others 

Przycisk - wybór pojazdów specjalnych (maszyny rolnicze, 
maszyny budowlane, skutery śnieżne) i innych. 

 

USTAWIENIA Przycisk pozwala na zmianę ustawień urządzenia DiagProg4. 

 

NARZĘDZIA 
Przycisk uruchamia dodatkowe funkcje narzędziowe 
w urządzeniu DiagProg4. 

 

INFO 
Wyświetlenie informacji o urządzeniu, takich jak numer 
modelu i wersja. 

 
VIN Przycisk uruchamia odczyt numeru VIN samochodu. 

 
SPECJALNE Przycisk uruchamia funkcje specjalnie. 
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Tabela 4 – Ikony przycisków wewnętrznego menu 

 

PRZYCISK  ZNACZENIE 

 
Diagnostyka 

Opcja pozwala na uruchomienie opcji diagnostycznych 
np. odczyt i kasowanie kodów usterek DTC, serwis, 
identyfikację modułów. 

 

Zaawansowana edycja 
serwisów 

Opcja Zaawansowana edycja serwisów oznacza zmianę 
wartości przeglądów serwisowych (np. dziennika 
błędów) 

 

Programowanie 
licznika/motogodzin 

Opcja Programowanie licznika/motogodzin oznacza 
Odczyt/Zapis nowych wartości kilometrów/motogodzin 
w modułach. 

 
Immobiliser 

Opcja Immobiliser oznacza odczyt/zapis kodu PIN 
samochodu, daje możliwość dopisania kluczy 

 

Kasowanie zdarzenia 
wypadku 

Opcja Kasowanie zdarzenia wypadku oznacza możliwość 
naprawy moduły Airbag po zdarzeniu wypadku. 

 
Odczyt/zapis EEPROM 

Opcja Odczyt/zapis EEPROM oznacza możliwość odczytu 
i zapisu pełnej zawartości EEPROM. 

 
Odczyt/zapis FLASH 

Opcja Odczyt/zapis FLASH oznacza możliwość odczytu 
i zapisu pełnej zawartości FLASH. 

 

Zaawansowane funkcje 
diagnostyczne 

Możliwość programowania modułów na poziomie 
zaawansowanego programowania modułów 
samochodowych. 
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        10. OPIS FUNKCJI – USTAWIENIA 

 

FUNKCJA OPIS 
AKTYWNA POMOC TECHNICZNA Pozwala na wysyłanie limitów. Po zaakceptowaniu 

pozwala na automatyczne wysyłanie plików 
zawierających Logi, komunikaty błędów na serwer 
firmy ElproSys, wyłącznie w celu wsparcia 
technicznego. 

USTAWIENIA FABRYCZNE Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje powrót 
urządzenia do stanu początkowego – stanu przed 
pierwszym włączeniem urządzenia. 

POBIERZ AKTUALIZACJĘ/AKTYWACJĘ Pozwala wyszukać dostępne aktualizacje oraz 
wykonuje aktualizację automatycznie poprzez 
bezprzewodową sieć Wi-Fi. 

INFORMACJE Informacje o Diagprog4 - MENU ROZWIJANE 
JĘZYK Wybór wersji językowej menu. 

Angielski, Polski, Niemiecki, Francuski, Włoski, 
Hiszpański, Portugalski, Brazylijski 

MAINTENANCE - OBSŁUGA Pozwala na zdalną konserwację aby utrzymać 
parametry użytkowe urządzenia. 

USTAWIENIA NAPIĘCIA ZŁACZA OBDII Możliwość podłączenia zasilania do podłączonego 
modułu i złącza OBDII 

POZOSTAŁE USTAWIENIA Ustawienia: 

 Dźwięku klawiszy 

 Wygaszacza ekranu 

 Kontrast  

 Jasność 
OSZCZEDZANIE ENERGII Pozwala na uruchomienie wygaszacza ekranu 
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BEZPIECZEŃSTWO Urządzenie Diagprog4 można zabezpieczyć poprzez 
przypisanie do niego kodu PIN (ang. Personal 
Identification Number/Osobisty numer 
identyfikacyjny). 

TESTY Testy możliwe do przeprowadzenia przez użytkownika 
USTAWIENIA WIFI Pozwala na połączenie urządzenia z siecią 

bezprzewodową Wi-Fi. 

1. Podmenu INFORMACJE 

 
 

FUNKCJA OPIS 
INFORMACJE O DIAGPROG4 Zawiera informacje dotyczące właściciela urządzenia 

DiagProg4, numer seryjny urządzenia, numer aktualnie 

posiadanej wersji oprogramowania. 

NUMER KONTROLNY 
Przeznaczony do rejestracji na platformie 

www.diagprog4.com 

DATA/CZAS Automatyczna informacja data, godzina. 

 

LIMITY URZĄDZENIA Informacje o blokadach czasowych DiagProg4 

UMOWA O KORZYSTANIE Informacje o umowie o korzystanie DiagProg4 

IMPORT LICENCJI DP3 Umożliwia wykonanie przeniesienia aktywnych programów 

z Diagprog3 do Diagprog4 

LICENCJA OPEN-SOURCE Informacje o licencji Open-Source DiagProg4 
  

UWAGA 
DiagProg4 podaje czas środkowoeuropejski (UTC+1). Godzina i data mogą być nieprawidłowe 
w przypadku przebywania w różnych strefach czasowych. 
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2. Podmenu TESTY 
 

 

 

FUNKCJA OPIS 

TEST INTERFEJSU ZEWNĘTRZNEGO Test interfejsu zewnętrznego 

TEST KARTY SDHC SYSTEM FAT32 Test kart micro SDHC kompatybilnej z systemem FAT32 

 

MULTIPLEX TEST Test MULTIPLEX 

 

  

UWAGA 
W przypadku użycia nowej karty należy ją sformatować zgodnie z systemem FAT32. 
W przeciwnym razie, karta nie zostanie rozpoznana przez urządzenie DiagProg4 i nie będzie 
mogła zostać użyta do pracy. 
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        11. OPIS FUNKCJI – NARZĘDZIA 

 

IKONA ZNACZENIE 

CAN ANALYZER (Internal use only) Program wykorzystywany do użytku wewnętrznego firmy 

Elprosys 

CAN PLAYER (Internal use only) Program wykorzystywany do użytku wewnętrznego firmy 

Elprosys 

CAN TERMINATION CONTROL Umożliwi włączenie lub wyłączenie High Speed CAN 

Termination 

POBIERZ AKTUALIZACJĘ/AKTYWACJĘ Umożliwia sprawdzenie czy dostępne są aktualizacje i 

aktywacje 

PROGRAMATOR EEPROM Umożliwia zapis EEPROM 

ZASILANIE PODŁACZONEGO  MODUŁU Możliwość włączenia zasilania do podłączonego modułu 

HEXEDITOR Edytor plików w systemie heksadecymalnym 

J1850 ANALYZER (Internal use only) Program wykorzystywany do użytku wewnętrznego firmy 

Elprosys 
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K-L ANALYZER (Internal use only) Program wykorzystywany do użytku wewnętrznego firmy 

Elprosys 

PROGRAMATOR 

MICROCONTROLERÓW 
Umożliwia zapis FLASH + EEPROM 

RESTART DIAGPROG4 Natychmiastowe zakończenie pracy Diagprog4 w celu 

inicjalizacji i ponownego załadowania aplikacji 

ODTWARZANIE KOPII MODUŁU Umożliwia zapis z kopii bezpieczeństwa zapisanej na karcie 

micro SDHC 

WYSYLANIE PLIKU LOG Umożliwia natychmiastowe wysłanie pliku *.LOG na serwer 

firmy Elprosys w celu pomocy technicznej 

SUPPORT SCRIPT Umożliwia uruchomienie skryptu przygotowanego dla 

klienta przez zespół wsparcia technicznego 

KONTROLA KOMUNIKACJI UDS Umożliwi włączenie lub wyłączenie komunikacji UDS 

KALKULATOR JEDNOSTEK Przelicznik jednostek podstawowych wielkości fizycznych 
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        12. ZASILANIE URZĄDZENIA 

Zaleca się zasilanie urządzenia DiagProg4 napięciem stałym o wartości 12V. 
Gniazdo zasilające znajduje się w górnej części obudowy urządzenia, po prawej stronie. 

Tabela 5 - Podstawowe Parametry Zasilania 

 OPIS 

Zalecane napięcie zasilania 12VDC  

Dopuszczalny zakres napięcia zasilania 8 – 18VDC  

Maksymalny pobór prądu przez urządzenie 
(bez dołączonych obsługiwanych urządzeń) 

2A 

Grubość bolca gniazda 2,10 x 5,50 mm 

Polaryzacja wtyku/gniazda (+) w środku  
 

Szczegółowych informacji na temat zasilania szukaj w rozdziale " 

Dane techniczne" na str. 22. 
 

 

 

 

Poniższy rysunek przedstawia poprawny sposób zasilania urządzenia DiagProg4 wraz 
z programowanym modułem/licznikiem, podczas pracy na stole warsztatowym 

 
 

 

   
Rysunki przedstawiają NIEPOPRAWNE sposoby podłączania zasilania do urządzenia DiagProg4 
w czasie programowania modułów/liczników na stole warsztatowym. 
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        13. KARTA PAMIĘCI 

DiagProg4 obsługuje karty pamięci microSDHCTM o pojemności od minimum 4GB do maksymalnie 

32GB. Zalecane jest używanie kart pamięci dostarczanej przez ElproSys lub jej autoryzowanego 

dystrybutora, zastosowanie innej karty niż zalecana, grozi utratą lub uszkodzeniem danych 

znajdujących się na karcie pamięci. 

Aby włożyć kartę pamięci: 
Gniazdo karty znajduję się u dołu urządzenia. Karta przed włożeniem do urządzenia powinna być 

zwrócona złotymi stykami do góry. Po umieszczeniu karty pamięci w urządzeniu zamknij pokrywę 

zabezpieczającą. 

Przed pierwszym użyciem urządzenia kartę pamięci należy sformatować w systemie FAT32. 

 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
  

UWAGA 
W przypadku użycia nowej karty należy ją sformatować zgodnie z systemem FAT32 
 – w przeciwnym razie karta nie zostanie rozpoznana przez urządzenie DiagProg4 i nie będzie 
mogła zostać użyta do pracy 

UWAGA 
Firma ElproSys Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z nieprawidłowego 
użycia uszkodzonych kart pamięci, w tym za utratę danych. 

 

OSTRZEŻENIE 

Nie należy wkładać ani wyjmować karty pamięci, gdy DiagProg4 jest włączony. W przeciwnym 
razie, karta pamięci oraz dane przechowywane na karcie pamięci mogą zostać uszkodzone. 
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        14. POŁĄCZENIE Z SIECIĄ WiFi 

Aktywacja funkcji Wi-Fi umożliwia łączenie z punktem dostępu do sieci Wi-Fi oraz zapewnia dostęp 

do Internetu. Sieci Wi-Fi oferują szybki dostęp do Internetu w granicach zasięgu bezprzewodowego 

punktu dostępu. Informacje na temat zapamiętanej sieci WiFi zapisują się na karcie SDHC, w 

przypadku braku karty urządzenie nie zapamięta sieci WiFi. 

Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną i jest przeznaczone do użytku we 
wszystkich krajach europejskich.  

        15. CZUJNIK ŚWIATŁA 

Czujnik oświetlenia otoczenia pozwala automatycznie dopasować parametry pracy wyświetlacza 
gwarantując optymalną wydajność i komfort pracy. 

 

        16. POŁĄCZENIE DiagProg4 Z PC (USB) 

W celu podłączenia urządzenia DiagProg4 do komputera PC (w celach konfiguracyjnych), należy użyć 
przewodu z wtykiem mini USB, o maksymalnej długości 1,5 m. 

Po podłączeniu urządzenie zostanie automatycznie wykryte przez system operacyjny komputera PC. 

 

 
 
 

 
  

  OSTRZEŻENIE 

Nie należy odłączać przewodu USB, w momencie gdy urządzenie DiagProg4 jest podłączone 
do komputera PC. 
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        17. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA WYŚWIETLACZA 

Oprogramowanie wyświetlacza Diagprog4 pobiera się automatycznie.  

Użytkownik powinien wybrać: 

USTAWIENIA → POZSOTAŁE USTAWIENIA → TFT Update 

Szacowane czasy instalacji to ok. 1 minuty. 

 

 
 

 

Po udanej instalacji aktualizacji oprogramowania z wyświetlacza zniknie ikona  

 

        18. RESTART DIAGPROG4 

Jeśli urządzenie Diagprog4 nie odpowiada na dotykanie ekranu, można mimo to je ponownie 

uruchomić (zrestartować) w celu przywrócenia sprawności działania. 

Naciśnij i przytrzymaj przez min 3 sekundy przyciski  - góra i  - anuluj. DiagProg4 zostanie 

ponownie uruchomiony. 

 

 
 

  

 
WAŻNE: Nie wyłączać zasilania podczas całego procesu aktualizacji. 
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        19. DIAGPROG4 MANAGER 

DIAGPROG4 MANAGER PROGRAM NARZĘDZIOWY 
DIAGPROG4 MANAGER łączy urządzenie DiagProg4 z komputerem, ułatwiając synchronizację danych 
pomiędzy urządzeniami. Oprogramowanie służące do zarządzania urządzeniem z poziomu 
komputera. 
Połączenie Diagprog4 z komputerem: 
Do połączenia DiagProg4 z komputerem używamy dostarczanego przez producenta kabla mini USB. 
DiagProg4 powinien być podłączony do dodatkowego źródła zasilania. 
 

 
 

 

Aktualizacja oprogramowania Umożliwia pobranie aktualizacji urządzenia 
Diagprog4 z serwera firmy Elprosys. 

 

Synchronizacja plików  Synchronizacja plików z serwerem firmy Elprosys. 

 

Pomoc techniczna Umożliwia wysyłkę pliku log oraz pliku limity na 
serwer firmy Elprosys. 

 

Menadżer karty pamięci 
microSD 

Umożliwi zarządzanie plikami na karcie micro SD 
oraz kopiowanie plików miedzy urządzeniem 
Diagrog4 a komputerem. 

 

Informacje o DiagProg4 Informacje o urządzeniu DiagProg4 

 

Informacje o programie Informacje o programie DIAGPROG4 MANAGER 

 

 

  

 

Wymagania systemowe: 
System operacyjny: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10. 
RAM: 1 GB (zalecane) 
Wolne miejsce na dysku: Co najmniej 2 GB (zalecane) 
Wymagane oprogramowanie: .Net Framework 4.5 lub wersja wyższa 
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        20. DIAGPROG4 TEST 

TEST INTERFEJSU ZEWNĘTRZNEGO 

Użytkownik Diagprog4 ma do dyspozycji profesjonalny tester do testowania linii WEJ/WYJ 

urządzenia. W prosty sposób może sprawdzić czy jego działa poprawnie. 

W tym celu należy podłączyć tester do złącza systemowego DiagProg4 oraz podłączyć zasilanie. 

 
 

Z menu Diagprog4 należy wybrać:  

USTAWIENIA → TESTY → TEST INTERFEJSU ZEWNĘTRZNEGO 

   

Końcowym etapem przeprowadzonego testu jest skróconych lub rozbudowanych protokołów 

z pomiarów oraz podsumowanie z zalecanymi dalszymi czynnościami. 

 
 

 

 

 
  

 

W przypadku wystąpienia błędów podczas wykonania testu interfejsu 
zewnętrznego zalecamy kontakt z autoryzowanym przedstawicielem firmy Elprosys 
lub bezpośrednio z firmą Elprosys. 
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        21. DANE TECHNICZNE 
 

ZASILANIE  

ZALECANE NAPIĘCIE ZASILANIA 12VDC  

WYDAJNOŚĆ PRĄDOWA 
ZASILACZA WYMAGANEGO DO 
PRACY Z OBSŁUGIWANYMI 
URZĄDZENIAMI 

5-8A (z ograniczeniem przeciw-przeciążeniowym) 

DOPUSZCZALNY ZAKRES NAPIĘCIA 
ZASILANIA 

8-18VDC  

MAKSYMALNY POBÓR PRĄDU 
PRZEZ URZĄDZENIE 
(W DOPUSZCZALNYM ZAKRESIE 
NAPIĘCIA ZASILANIA) 

2A 

PRZEKROCZENIE 
DOPUSZCZALNEGO NAPIĘCIA 
ZASILANIA 

Urządzenie wyłączy się po podłączeniu napięcia zasilania 
wyższego niż 18V. Po zadziałaniu zabezpieczenia, należy 
odczekać kilka minut, przed powtórnym podłączeniem 
zasilania o właściwej wartości. Jeśli podłączone zostanie 
napięcie zasilania wyższe niż 50V, urządzenie ulegnie 
trwałem uszkodzeniu 

 

INNE CECHY URZĄDZENIA:  

PROCESOR / FPGA 
32 BIT ARM CPU 384 MHz 
CPLD/FPGA z PLL 400 MHz 

PAMIĘC OPERACYJNA 
128MB NOR Flash 
128MB DDR400 RAM 

PAMIĘĆ MASOWA 8GB MicroSDHC (możliwość rozszerzenia do 32GB) 

WYŚWIETLACZ 
7 calowy (165 mm x 104.44 mm x 6.76 mm) 
wyświetlacz TFT 800x480 z 262 tysiącami kolorów 
pojemnościowy ekran dotykowy z Multi-Touch 

Obsługa Językowa 
Obsługa w 8 językach - polskim, angielskim, niemieckim, 
francuskim oraz hiszpańskim, portugalskim, brazylijskim 
i włoskim 

Konstrukcja 
Konstrukcja oparta na trzech płytach, co jest ekonomicznym 
i tanim w obsłudze rozwiązaniem (szybkie serwisowanie) 

ŁĄCZNOŚĆ 
WIFI IEEE 802.11b/g/n 
USB 2.0 (do celów konfiguracyjnych) 

WYMIARY(dł. x szer. x wys.) 176 x 226 x 52 mm 

CIĘŻAR  ≈ 650g 

TEMP. UŻYTKOWANIA -20O C (-4O F)~ +55OC (131O F) 

DODATKOWE FUNKCJE Akcelerometr 3-osiowy, czujnik oświetlenia 
 

ZŁĄCZA ZEWNĘTRZNE:  

Gniazdo mini-USB Używane do celów konfiguracyjnych 

Gniazdo karty microSD Karta microSDHC™ 8GB (obsługa kart do 32GB) 

Złącze systemowe  
Złącze D-SUB25 używane do podłączania obsługiwanych 
urządzeń zewnętrznych. Maksymalna długość kabli 
podłączanych do złącza jest równa 1m. 
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        22. FUNKCJE ZŁĄCZA SYSTEMOWEGO 

Wielofunkcyjne złącze systemowe, pozwala na połączenie z urządzeniami obsługiwanymi poprzez 
wymienione poniżej interfejsy. Do połączeń należy używać kabli dostarczanych przez producenta 
lub jego oficjalnego przedstawiciela.  

 
 

 12 linii  wyjścia/wejścia z szybkością pracy do 50MHz (poziom napięcia 0..5V) 

 Interfejs RS232 (poziom napięcia 0..5V) 

 Interfejs CAN-BUS (w zgodności ze standardem ISO 11898) dla niskiej i wysokiej szybkości (HS, LS) 

 Interfejs CAN-BUS (GMW3089v2.4 General Motors Corporation) 

 Interfejs CCD-BUS 

 Interfejs BDLC (w zgodności z SAE J1850 VPW) 

 Interfejs K-line (w zgodności ze standardem ISO 9141 ) 

 Interfejs typu Internet Protocol (DoIP) –w zgodności z ISO 13400 

 Interfejs SPI (Master, Slave, 20 MHz) 

 1 wejście analogowe (0..15V) 

 Wyjścia PWM służące do generowania przebiegów 

 Zasilanie urządzenia zewnętrznego bezpośrednio z zasilacza podłączonego do złącza zasilania 
DiagProg4 (maksymalny pobór prądu ze złącza 8A) 

 Zasilanie urządzenia zewnętrznego z wyjścia sterowanego przekaźnikiem (maksymalny pobór 
prądu ze złącza 8A) 

 Zasilanie urządzenia zewnętrznego napięciem regulowanym 2..5VDC, wyjście sterowane 
przekaźnikiem (maksymalny pobór prądu ze złącza 2A) 
  

UWAGA 
Maksymalna długość kabli podłączanych do złącza systemowego jest równa 1m. 
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        23. SPEŁNIANE NORMY 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

Wi-Fi CERTYFIKAT KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ 
 

 

Certyfikat No. IC: 8407A-RS9110N1124 

MODEL RS9110-N-11-22-04 

 

Certyfikat Producenta modułu WiFi potwierdzający spełnianie standardów kompatybilności 
elektromagnetycznej. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZAKAZANYCH SUBSTANCJI 
 

Firma ElproSys oświadcza, że produkt DiagProg4 jest zgodny z zaleceniami dyrektywy RoHs. 
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        24. POMOC TECHNICZNA 

W przypadku problemów technicznych z urządzeniem należy skontaktować się z autoryzowanym 
przedstawicielem firmy ElproSys lub bezpośrednio z pracownikami firmy ElproSys. 

Aby rozwiązać problem związany z urządzeniem DiagProg4, możesz skorzystać z pomocy technicznej 
w witrynie internetowej www.diagprog4.com. Należy w tym celu przejść do zakładki Support. 

Możliwe jest również uzyskanie szczegółowej pomocy technicznej za pomocą poczty elektronicznej 
oraz za pomocą bezpośredniej rozmowy telefonicznej z naszym konsultantem. 

Aktualizacja urządzenia 

Zalecane jest aktualizowanie oprogramowania w urządzeniu do najnowszej wersji, aby mieć dostęp 
do najnowszych funkcji i poprawek gwarantujących poprawne działanie DiagProg4. 
Aktualizację można wykonać automatycznie za pomocą połączenia Wi-Fi z Internetem, za pomocą 
oprogramowania DiagProg4setup oraz bezpośrednio z kart SD. 
  

 
 

 

Zarządzanie plikami 

Połączenie za pomocą kabla USB między komputerem a urządzeniem umożliwia przesyłanie plików z 
karty micro SD w urządzeniu. 
 

 
 
 

  

UWAGA 
Podczas aktualizacji oprogramowania, nie wyłączaj zasilania urządzenia. 

 

Aktualizację możesz zrobić również za pomocą dedykowanego oprogramowania  
Diagprog4 Manager. 

 

 

Zarządzanie plikami na karcie micro SD możesz dokonać również za pomocą 
dedykowanego oprogramowania Diagprog4 Manager. 
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        25. GWARANCJA 

Urządzenie objęte jest gwarancją w okresie 24 miesięcy od daty zakupu produktu. Ujawnione w tym 
okresie wady będą usuwane bezpłatnie w okresie do 14 dni roboczych od daty dostarczenia 
urządzenia do firmy ElproSys. Gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadliwymi 
częściami i / lub defektami produkcyjnymi. 

Producent zastrzega prawo dotyczące wyboru - naprawy lub całkowitej wymiany urządzenia. 

 

Informacje prawne 

 

 
 
Instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę ElproSys Sp. z o.o. lub lokalnego 
Dealera/Sprzedawcę z nią współpracującego. Firma ElproSys Sp. z o.o. w każdym momencie zastrzega 
sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń do niniejszej instrukcji związanych z udoskonaleniem 
sprzętu. Wprowadzane zmiany będą uwzględniane w kolejnych wydaniach instrukcji obsługi. 
Przedstawione w instrukcji obsługi zrzuty ekranowe urządzenia DiagProg4 mogą się różnić 
od rzeczywistego wyglądu urządzenia. 

Firma ElproSys nie ponosi odpowiedzialności za używanie urządzenia do innych celów niż zostało 
przeznaczone. 
Wszelkie prawa zastrzeżone. 
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        26. CERTYFIKAT 

 
DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE 
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REJESTR ZMIAN 

Data Autor Zmiana 

03.03.2016 Czupryna Sylwester Zmiana Ekranu Głównego wprowadzenie numeru 
oprogramowania 

03.03.2016 Czupryna Sylwester Zmiana ikony na Ekranie Głównym Ikona „DIAG” na Ikona „VIN” 

03.03.2016 Czupryna Sylwester Zmiana Menu Ustawienia – nowe elementy menu: 
- MAINTENANCE – OBSŁUGA 
- USTAWIENIA NAPIĘCIA ZŁĄCZA OBDII 

03.03.2016 Czupryna Sylwester Zmiana Menu Informacje – nowe elementy menu: 
- NUMER KONTROLNY 
- UMOWA O KORZYSTANIE 
- IMPORT LICENCJI DP3 
- LICENCJA OPEN-SOURCE 

03.03.2016 Czupryna Sylwester Zmiana Menu Narzędzia – nowe elementy menu: 
- WYSYLANIE PLIKU LOG 
- RESTART DIAGPROG4 

07.03.2016 Czupryna Sylwester Zmiana – Formularz Rejestracyjny 

07.03.2016 Czupryna Sylwester Edycja – podstawowe parametry zasilania wprowadzenie 
instrukcji poprawnego sposób zasilania urządzenia DiagProg4 

08.03.2016 Czupryna Sylwester Zmiana – Deklaracja Zgodności CE 

17.01.2017 Czupryna Sylwester Zmiana – Deklaracja Zgodności CE 

03.04.2017 Czupryna Sylwester Zmiana Menu Narzędzia – nowe elementy menu: 
- POBIERZ AKTUALIZACJĘ/AKTYWACJĘ 
- SUPPORT SCRIPT 
- KONTROLA KOMUNIKACJI UDS 

03.04.2017 Czupryna Sylwester Zmiana Ekran Główny wyświetlanie rodzaju HARDWRE 

03.04.2017 Czupryna Sylwester Dodanie do menu Języka Brazylijskiego 

03.04.2017 Czupryna Sylwester Wprowadzenie AKTUALIZACJI WYŚWIETLACZA TFT 

03.04.2017 Czupryna Sylwester Wprowadzenie programu DIAGPROG4 MANAGER 

17.10.2017 Renkas Jacek Zmiana wzoru tabliczki znamionowej 

20.12.2017 Czupryna Sylwester Zmiana – Deklaracja Zgodności CE 

01.06.2020 Czupryna Sylwester 
Aktualizacja – CERTYFIKAT – BEZPIECZEŃSTWO PRODUKCJA 
KONTROLOWANA 

20.11.2020 Czupryna Sylwester Zmiana – Deklaracja Zgodności CE 

   

   

   

   

   

   

   
 


