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Nazwa: DiagProg4 – Aktualizacja i aktywacja Urządzenia przez Wi-Fi 
Urządzenie: DiagProg4  
Data: 14.07.2017 
 

SETUP -> POBIERZ AKTUALIZACJĘ/AKTYWACJĘ – ONLINE 

 
Aby zapewnić stabilną pracę urządzenia, Producent zaleca regularną aktualizację 

oprogramowania testera DiagProg4, w celu dodania nowych programów, funkcjonalności, 
modyfikacji oraz usunięcia ewentualnych błędów oprogramowania.  

Aktywacja oprogramowania służy do uruchomienia zakupionych programów lub oraz 
odblokowywania urządzenia (blokada Time-Lock).  

 

Procedura: 

1. Połącz urządzenie DiagProg4 z siecią Wi-Fi  
2. W menu SETUP użyj pozycji POBIERZ AKTUALIZACJĘ/AKTYWACJĘ 
3. Gdy urządzenie wykryje nową wersję dostępną na serwerze pobierze ją i zainstaluje 

automatycznie.  
  

 

 



 

1. Połączenie urządzenia z siecią Wi-Fi  

Wybieramy menu SETUP  na pulpicie urządzenia:  

 

Następnie z listy wybieramy pozycję Ustawienia WiFi 

 

Wybieramy z listy naszą sieć i DiagProg automatycznie się z nią połączy 
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2. Aktualizacja  
 
Wybieramy menu SETUP  na pulpicie urządzenia:  

 
 
Następnie z listy wybieramy pozycję POBIERZ AKTUALIZACJĘ/AKTYWACJĘ 

 

3 Urządzenie wyszuka i pobierze najnowszą wersję oprogramowania następnie 
uruchomi ponownie i zainstaluje ją.  
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Zabrania się wykorzystywać urządzenia DiagProg4, oprogramowania do tego urządzenia, informacji zawartych w niniejszym dokumencie oraz jakichkolwiek innych produktów 
firmy Elprosys dla celów niezgodnych z prawem lub w inny sposób zakazany. Firma Elprosys i zarząd spółki nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania 
urządzenia DiagProg3, oprogramowania, informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie oraz innych produktów firmy Elprosys w celach nielegalnych lub w sposób 
bezprawny. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, sprzedawania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części 
oprogramowania jak i danych zawartych w niniejszym dokumencie. Firma Elprosys może wprowadzać ulepszenia lub zmiany oferowanych produktów oraz ich dokumentacji i 
instrukcji użytkowania w jakimkolwiek czasie bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie znaki firmowe, nazwy produktów oraz informacje wspomniane w dokumencie są 
własnością firmy Elprosys i są chronione prawem. Od użytkownika wymaga się uszanowania praw własności intelektualnej zasobów zawartych w dokumencie. 

 
Przykładowe problemy: 

Problem Rozwiązanie 
Urządzenie zawiesiło się lub 
zostało nieoczekiwanie 
odłączone od zasilania 
podczas sciągania 
aktualizacji 

Uruchom ponownie urządzenie i przeprowadź 
procedurę aktualizacji/aktywacji ponownie 

Urządzenie zawiesiło się lub 
zostało nieoczekiwanie 
odłączone od zasilania 
podczas instalowania 
aktualizacji/aktywacji 

Uruchom ponownie urządzenie rozpocznie 
instalację od nowa 

Przy próbie pobrania 
aktualizacji/aktywacji pojawił 
się komunikat „ Proszę 
połączyć się z siecią WiFi”  

Połącz urządzenie z sięcią WiFi (punkt 1 
instrukcji) 

Przy próbie pobrania 
aktualizacji/aktywacji 
wyświetla się komunikat 
„System jest 
zaktualizowany” 

Masz zainstalowana najnowszą wersję 
oprogramowania 

Przy próbie pobrania 
aktualizacji/aktywacji 
wyświetla się komunikat 
„KARTA PAMIĘCI NIE 
ZOSTAŁA WYKRYTA Włóż 
kartę pamięci i spróbuj 
ponownie” 

Umieść w czytniku urządzenia kartę pamięci i 
spróbuj ponownie.  

                    



 


