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Wskazówki instalacyjne dla LOGIC i oprogramowania aktualizacyjnego LOGIC 

1. Połóż płytę CD na tacy czytnika płyt. Program instalacyjny zostanie uruchomiony 

automatycznie. Wybierz żądany język i potwierdź. 

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie krok za krokiem. 

3. Po przeprowadzeniu instalacji ponownie przeładuj system komputera PC. 

 

Instalacja sterowników do połączenia szeregowego testera diagnostycznego i komputera 

PC. 

Instalacja sterowników jest przeprowadzana automatycznie. W przypadku, gdy istnieje potrzeba 

ręcznej instalacji sterowników, zobacz Najczęstsze pytania. 

 

Przewodowe połączenie modułu autodiagnostyki z PC 

1. Podłącz 9-wtykowe złącze szeregowego kabla USB lub modułu USB Bluetooth do testera 

diagnostycznego. Kiedy złącze umieszczone jest prawidłowo na swoim miejscu, będzie słychać 

kliknięcie zatrzasku ustalającego złącze z jego częścią współpracującą.  

Naciśnij boki zatrzasku ustalającego i pociągnij, by rozłączyć złącze. 

 

Bezprzewodowe połączenie testera diagnostycznego z PC  

1. Tester diagnostyczny jest standardowo wyposażony w moduł bezprzewodowy. 

2. Aby wykorzystać połączenie bezprzewodowe potrzebne jest urządzenie Bluetooth ze 

sterownikami minimum WIDCOMM 1.4.2 Build 10  lub korzystanie z Microsoft ™ Stack, jeśli 

jest dostępny. W przypadku problemów z połączeniem niebędna jest powtórna instalacja modułu 

Bluetooth w komputerze zgodnie ze wskazówkami producenta i przeprowadzenie procedury 

parowanie z testerem diagnostycznym.  

 

Instalacja oprogramowania LOGIC i konfigurowanie szeregowego portu COM 

1. W przypadku ręcznej instalacji sterowników testera, niezbędne może być podanie portu COM. 

Sprawdzenie jego numeru możliwe jest w mededżerze urządzeń (zobacz Najczęstsze pytania)  

2. Uruchom oprogramowanie LOGIC. 

3. Wybierz typ oprogramowania (samochód, ciężarówka lub motocykl) i wprowadź hasło 

aktywacji.  



4. Naciśnij   by otworzyć menu konfiguracji  

5. Wprowadź numer portu szeregowego COM i wybierz tryb komunikacji - przez USB lub 

Bluetooth. 

 

OSTRZEŻENIE: Dla systemu Windows XP i wcześniejszych systemów operacyjnych, w 

przypadku podłączenie testera (kablem szeregowym lub zewnętrznym kluczem Bluetooth) 

poprzez port USB inny niż wybrany podczas konfiguracji, niezbędna będzie zmiana numeru 

portu również w ustawieniach oprogramowania.   
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