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Diagprog4 Manager 

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 
odblokowywania urządzenia (blokada Time-Lock).  

Procedura: 

1. Pobierz DiagProg4 Manager ze strony www.diagprog4.com dział download i zainstaluj na 
komputerze PC 

2. Podłącz Urządzenie przez Kabel USB do komputera i uruchom DP4 – Managera  
(uwaga wymagane jest zewnętrzne zasilanie Urządzenia)  

3. Wybierz w menu programu ikonkę:   
  



 

1. Pobieranie programu DiagProg4 Manager  

 

 

 

 

 

 

 

  Pobieramy program DiagProg4 Manager i instalujemy na komputerze PC 
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2. Podłączenie  
 
 

 
            

Łączymy urządzenie z komputerem za pomocą kabla miniUSB i czekamy  
aż system Windows zainstaluje niezbędne sterowniki. Jak instalacja przebiegnie 
pomyślnie możemy uruchomić program DiagProg4 Manager. 

 

UWAGA: Urządzenie nie zasila się z gniazda USB dlatego potrzebne jest 
zewnętrzne źródło prądu np.: zasilacz 12V. 
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3. Pobieranie i instalacja Aktualizacji/Aktywacji 
 

 
           Po uruchomieniu programu DiagProg4 Manager pojawi nam się pulpit z opcjami do 

wyboru. Wybieramy ikonę Aktualizacji/Aktywacji   a następnie lokalizacje gdzie ma 
zapisać się nasz plik aktualizacji/aktywacji. System sprawdzi aktualną wersję i poinformuje 
nas o dostępnej aktualizacji.  

              

Okno wyboru lokalizacji zapisu plików 

          

Następnie System uruchomi urządzenie ponownie w celu zainstalowania nowej 
Aktualizacji/Aktywacji 
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ZASTRZEŻENIA PRAWNE 
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 program 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. 

Po pobraniu 
Aktualizacji/Aktywacji 
urządzenie uruchamia się 
ponownie ale nie instaluje się 
Aktualizacja 

Sprawdź czy w urządzeniu znajduje się karta pamięci 
MicroSD. 

Przy próbie pobrania 
aktualizacji/aktywacji wyświetla 
się komunikat „No new update 
available” 

Masz zainstalowana najnowszą wersję 
oprogramowania. 

  

Uwaga: W przypadku wystąpienia problemów nie opisanych powyżej proszę 
zgłosić je wypełniając formularz w dziale Support na stronie 
www.diagprog4.com lub mailowo support@elprosys.com 
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