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UWAGA!!!! 
PO INSTALACJI OPROGRAMOWANIA NA PC NALEŻY NIEZWŁOCZNIE 

PRZEPROWADZIĆ JEGO AKTUALIZACJĘ  
 

OSTRZEŻENIE 
1. Zaleca się co miesiąc przeprowadzać aktualizację oprogramowania 

diagnostycznego. Do jej przeprowadzania należy korzystać z hasła dostarczanego 
przez producenta. 

2. Odnośnie działania testera należy stosować się ściśle do wskazówek producenta - 
pozwolą one użytkownikom przeprowadzać obsługę w sposób prosty i bezpieczny. 
Wykonywanie funkcji (zgodnie z instrukcjami na ekranie) nie zakłóca działania 
innych podzespołów elektronicznych, są one zatem bezpieczne i nie powodują 
problemów z samochodem. 

3. W celu podłączenia instrumentu do pojazdu, należy postępować zgodnie z 
instrukcjami podanymi niżej: 

 a. Podłącz kabel szeregowy lub urządzenie bezprzewodowe do modułu 
diagnostycznego i komputera PC, a następnie upewnij się, że ustawienia 
komunikacji są prawidłowe. 

 b. Podłącz kabel diagnostyczny do modułu diagnostycznego . 
 c. Podłącz kabel diagnostyczny do pojazdu 
4. Chociaż dział zatytułowany ‘Diagnostyka systemów pojazdu‘ umożliwia 

zaprogramowanie i diagnozowanie modułów sterujących i podzespołów, to 
jednak korzystanie z niego wymaga ścisłej znajomości i doświadczenia w 
przeprowadzaniu napraw. 

 

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 
1. Kontrola wstępna 

a. Upewnij się, że oprogramowanie LOGIC zostało prawidłowo zainstalowane 
i działa poprawnie. 

b. Upewnij się, że komputer PC działa prawidłowo i powoduje błędów, które 
mogłyby negatywnie wpływać na prawidłowe funkcjonowanie z programów 
narzędziowych. 

2. Uruchom oprogramowanie LOGIC (rys. 1). 
3. Wybierz typ diagnozy (samochód, motocykl, ciężarówka) (pojazdy użytkowe 

można znaleźć zarówno wśród opcji samochody jak i ciężarówki) (rys. 2). 
4. Wybierz markę, rodzaj paliwa, model i pojemność skokową (rys. 3). 
5. Wybierz ‘Diagnostykę systemów pojazdu’ (pozycja 6) lub jedną kategorię Funkcji   

  (pozycja 9) (rys. 4). 
6. Sprawdź pozycję złącza diagnostycznego i typ złącza w samochodzie (rys. 6). 

a. Upewnij się, że wszystkie połączenia (w pojeździe, module diagnostycznym 
i komputerze PC) są dobrze zabezpieczone. 

b. Sprawdź, czy moduł diagnostyczny jest zasilany napięciem. 
 



SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI 
7. W ‘Diagnostyce systemów pojazdu‘, użytkownik może wybrać określony system 

pojazdu oraz, jeśli występuje, wybrać moduł sterujący (rys. 5). 
a. Wybierz pozycję ‘Autodiagnostyka’ (rys. 7). 
b. Oprogramowanie będzie próbowało ustanowić połączenie z modułem 

sterującym wybranego systemu, następnie otworzy ono stronę ‘Diagnostyki 
systemów pojazdu‘. 

c. Możliwe są następujące opcje: 
- Odczyt parametrów i stanu. 
- Odczyt i kasowanie kodów usterek. 
- Uruchamianie podzespołów pojazdu. 
- Kodowanie i ustawienia 
- Dane ECU. 
- Raport diagnostyczny. 
- Arkusz danych technicznych zawierający różne specyfikacje pojazdu. 

8. Pozycja ‘Wykres analizy’ umożliwia użytkownikowi zapisywanie parametrów i 
zdarzeń podczas testu drogowego samochodu. 
a. Wybierz pozycję ‘Wykres analizy’ (rys. 8). 
b. Oprogramowanie będzie próbowało ustanowić połączenie z modułem 

sterującym wybranego systemu, następnie otworzy ono stronę ‘Diagnostyki 
systemów pojazdu‘. 

c. Możliwe są następujące opcje: 
- Wybór parametrów (maks. 6). 
- Regulacja podstawy czasu. 
- Uruchomienie/Zatrzymanie. 
- Drukowanie. 
- Zapis w pamięci. 
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9. Wybierz funkcję   do przeprowadzenia żądanej operacji (która nie wymaga 
ona znajomości układów elektronicznych samochodu) (rys. 9). 
a. Wybierz pozycję ‘Wykonaj funkcję’ (rys. 10). 
b. Oprogramowanie będzie próbowało ustanowić połączenie z modułami 

sterowania objętymi wybraną funkcją, system otworzy stronę , i 
użytkownik będzie mógł postępować ściśle z instrukcjami ekranowymi (rys. 
11). 

Procedura aktualizacji “LOGIC” przez Internet. 

 
 
Czynności wstępne – Sprawdzić następujące pozycje: 

1. PC z czytnikiem płyt CD. 



2. Oprogramowanie “LOGIC Upgrade” już zainstalowane, tak jak podano w 
“Instrukcji konfituracji sprzętu”. 

3. Hasło sprzętu podane przy pierwszej aktywacji urządzenia “LOGIC” 
 
Procedura aktualizacji:  

4. Uruchom oprogramowanie “LOGIC Upgrade” i wybierz opcję “F2”, aby 
rozpocząć. 

5. Postępuj zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na monitorze komputera PC.  
Najczęściej zadawane pytania....... 

 

1. Instalacja sterowników Windows dla połączenia USB modułu 

diagnostycznego LOGIC i komputera PC, gdy procedura nie została 

przeprowadzona automatycznie. 

 

 Podłącz kabel szeregowy USB lub moduł USB Bluetooth Magneti Marelli do 

portu USB swojego komputera PC. 

 System operacyjny Windows rozpocznie procedurę automatyczną dla 

zainstalowania sterownika do korzystania z takiego kabla. 

 Kontynuuj, przez wybranie dowolnej związanej opcji, a następnie potwierdź. 

 Wprowadź w odpowiednim polu ścieżkę dla sterownika C:\MM\Drivers_usb-

ad i potwierdź. 

 Pozwól na przeprowadzenie procedury aż do końca i potwierdź. Następujący 

sterownik jest od tej chwili zainstalowany: USB High Speed Serial Converter. 

 Procedura konfiguracji będzie powtarzała te same operacje po raz drugi i 

spowoduje zainstalowanie sterownika: Portu szeregowego USB. 

 

OSTRZEŻENIE: Powyższa procedura odnosi się tylko do systemu operacyjnego 

Windows XP i wcześniejszych systemów. Dla systemu operacyjnego Windows Vista 

procedura ta nie jest konieczna, ponieważ sterowniki są wstępnie zainstalowane. 

Jeśli nie są zainstalowane, należy postępować zgodnie z normalną procedurą 

konRysuracji tak, jak wskazano powyżej. 

1. Ręczna Konfiguracja połączenia bezprzewodowego, kiedy zachodzi 

konieczność zainstalowania zewnętrznego Modułu Bluetooth. 

 Moduł diagnostyczny jest już wyposażony w urządzenie bezprzewodowe. 

 Zainstaluj oprogramowanie BT w swoim komputerze PC postępując 

zgodnie z instrukcjami producenta. 



 Nazwa dla urządzenia Bluetooth, którą powinieneś wybrać przy 

wyszukiwaniu przez Bluetooth  jest ‘LOGIC’, a hasło do sparowania 

urządzeń to ‘MM’. 

 Uruchom oprogramowanie LOGIC 

 Naciśnij   by otworzyć menu konfiguracji 

 Wybierz typ połączenie BLUETOOTH  (Rys 13) 

 Wprowadź numer szeregowego portu COM dla Bluetooth odczytany 

wcześniej w programie obsługowym Bluetooth (Rys 14) 

2. Ręczna Konfiguracja połączenia USB, gdy konfiguracja sterowników nie 

została przeprowadzona automatycznie 

 Korzystając z prawego przycisku myszki, wybierz “Mój komputer” i wybierz 

pozycję “Właściwości”. 

 Wybierz “Sprzęt komputerowy”, następnie “Menadżera Urządzeń”. 

 Wybierz “Porty (COM i LPT)” oraz sprawdź, który port COM jest 

przypisany do kabla szeregowego USB  

 Uruchom oprogramowanie LOGIC. 

 Wybierz wyrób samochód, ciężarówka lub motocykl i wprowadź hasło 

aktywacji, następnie potwierdź. 

 Naciśnij   by otworzyć menu konfiguracji 

 Wybierz typ połączenie USB  (Rys 13) 

 Wprowadź numer szeregowego portu COM dla USB odczytany wcześniej 

w menadżerze urządzeń (Rys 14) 

Najczęściej zadawane pytania....... 
 

4. Brak komunikacji z modułem diagnostycznym: 

 
 Upewnij się że prawidłowo skonfigurowałeś połączenie pomiędzy 

urządzeniem a komputerem PC 
 

 



5. Komunikacja z pojazdem nieudana: 

 Sprawdź, czy kabel diagnostyczny jest podłączony prawidłowo. 

 Upewnij się, czy tablica rozdzielcza jest włączona. 

 Sprawdź bezpiecznik złącza diagnostycznego. 

 Sprawdź, czy wybór pojazdu został zakończony w prawidłowy sposób. 

 Sprawdź, odczyt instrukcji instrumentu, jeśli zachodzi potrzeba, podłącz 
kabel zasilania baterii do samochodu.pozycja 8) 

 Sprawdź napięcie akumulatora samochodu. 
 

6. Brak możliwości zaktualizowania urządzenia: 

 Upewnij się, czy hasło aktualizacji jest nadal ważne. Jeśli tak nie jest, 
zapytaj swojego miejscowego sprzedawcę aby sprawdził hasło. Naciśnij 
przycisk Ustawienia, aby wprowadzić prawidłowe hasło w dowolnej chwili. 

Najczęściej zadawane pytania....... 
 

7.Moduł diagnostyczny nie włącza się:  

 Sprawdź zasilanie w gnieździe diagnostycznym pojazdu. Jeśli kabel 
diagnostyczny jest dostępny, wymień go. 

 Jeśli system wymaga użycia kabla baterii do zasilania wymień go. 
 

8.  funkcja nie została pomyślnie zakończona: 

 Upewnij się, czy w elektronicznym module sterującym nie ma zachowanych 
błędów (kodów usterek). W tym przypadku rozwiąż problem i wykasuj 
błędy. 

 Sprawdź, czy moduł sterujący nie znajduje się w trybie gotowości. W tym 
przypadku, nawet jeśli parametry mogą być prawidłowo wyświetlane, 
uruchomienia czy ustawienia nie mogą by pomyślnie zakończone. 

  Wstrzymaj komunikację z pojazdem, wyłącz tablicę rozdzielczą i włącz ją 
z powrotem, a następnie zakończ wymagane operacje w ciągu około 1 
minuty. 

 
9. Wartości parametrów lub stany nie są prawidłowe: 

 Upewnij się, czy wybrałeś prawidłowy moduł sterujący. 
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