
SYSTEM DIAGNOSTYCZNY 
CDIF/3 +

Komputer:
• procesor 2GHz
• 4GB pamięci RAM
• 2GB wolnej pamięci na dysku 

twardym
• Windows® 10/11 (32-bit i 64-

bit)
• gniazdo USB

Smartfon/Tablet:
•  Android (od wersji 8.0) 

I N S T R U KC J A O B S ŁU G I

 WYMAGANIA SPRZĘTOWE CDIF/3 +

Optymalna konfiguracja:

+
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1 Zewnętrzna antena Wi-Fi.

2 Dotykowy ekran rezystancyjny 4,3’’.

3 Dioda wskazująca połączenie Wi-Fi.

4 Dioda pracy urządzenia.

5 Gniazdo USB - alternatywna komunikacja z komputerem, używane również do początkowej 
instalacji Oprogramowania CDIF/3.

6 Dioda sygnalizująca komunikację między Urządzeniem CDIF/3 + a komputerem/tabletem.

7 Dioda wskazująca zasilanie.

8 Miejsce na kartę micro SD.

9 Złącze adaptera diagnozy szeregowej J1962.

     PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA

Podłącz wtyczkę kabla USB do odpowiedniego gniazda Urządzenia CDIF/3 +, a drugi koniec do gniazda 
USB komputera. 

1 3 4 5 6 7 82 9

OPIS URZĄDZENIA
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PRZEŁĄCZANIE BLUETOOTH/Wi-Fi

1 2Podłącz CDIF/3 + do źródła zasilania. 
Z menu na wyświetlaczu wybierz 
Ustawienia.

Następnie wybierz System.

Analogicznie, aby zmienić na połączenie 
Bluetooth, wciśnij odpowiedni przycisk u 
góry ekranu.

Następnie wybierz Konfiguracja 
Wi-Fi / Bluetooth. 

Domyślne jest ustawiony Bluetooth.  
W celu zmiany metody połączenia 
wciśnij przycisk Wi-Fi u góry ekranu.

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

W celu przywrócenia ustawień fabrycznych Urządzenia CDIF/3 + wciśnij przycisk Reset.

3 4
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INSTALACJA OPROGRAMOWANIA CDIF/3

Wybierz język instalatora 
i kliknij przycisk OK.

Jeżeli instalujesz Oprogramowanie CDIF/3 po raz pierwszy, Windows zapyta o zgodę na 
instalację sterowników. 

Po zakończeniu instalacji odłącz oraz 
ponownie podłącz kabel USB 
do komputera.

Wstecz
Dalej

Podłącz nośnik danych do odpowiedniego gniazda USB komputera.
UWAGA: Indywidualne ustawienia Twojego komputera mogą spowodować, że instalator 
Oprogramowania CDIF/3 nie uruchomi się automatycznie. W takim wypadku należy uruchomić go 
ręcznie wybierając:

Mój komputer -> CDIF/3 -> setup.exe

Opcjonalnie wejdź na stronę www.cdif3.com i zaloguj się do Strefy Użytkownika swoim loginem 
i hasłem. Przejdź do zakładki Pobierz oprogramowanie, a następnie wybierz oprogramowanie na 
docelowe urządzenie. Kliknij Oprogramowanie, a następnie Klucz.

Na pasku zadań pojawi się informacja 
o poprawnie zainstalowanych 
sterownikach.

Postępuj zgodnie ze wskazówkami na 
ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.

3
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REJESTRACJA W STREFIE UŻYTKOWNIKA

     Numer seryjny oraz kod rejestracyjnyKROK 1

     Rejestracja w Strefie UżytkownikaKROK 2

Dopóki urządzenie nie zostanie zarejestrowane, przy każdym uruchomieniu Oprogramowania 
CDIF/3 zostaniesz powiadomiony o konieczności rejestracji. 

Do rejestracji w Strefie Użytkownika potrzebujesz tyko kilka minut, numer seryjny urządzenia 
oraz kod rejestracyjny. Oba numery znajdują się na tablicy informacyjnej podczas uruchomienia 
Oprogramowania CIDF/3 oraz w zakładce Informacje po rejestracji systemu diagnostycznego. 

Założenie konta w Strefie Użytkownika pozwoli także na pobieranie aktualizacji oraz korzystanie 
z pomocy technicznej.

Wejdź na stronę www.cdif3.com/reg  
i postępuj zgodnie ze wskazówkami 
na ekranie. Numer seryjny oraz 
kod rejestracyjny należy wpisać 
w końcowej fazie rejestracji.  

Otrzymany kod potwierdzający wpisz 
w odpowiednie pola Oprogramowania 
CDIF/3 do jego pełnej rejestracji.

21

http://www.cdif3.com/reg
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     Połącz się z Urządzeniem CDIF/3 + za pomocą BluetoothKROK 1

POŁĄCZENIE BLUETOOTH (KOMPUTER - CDIF/3 +)

Po pojawieniu się komunikatu, 
kliknij na powiadomienie w prawym, dolnym 
rogu ekranu. 

Wprowadź PIN w wyświetlonym oknie 
i zatwierdź. PIN znajduje się na tabliczce 
znamionowej urządzenia.

Uruchom Oprogramowanie CDIF/3.

32

1

Przejdź do Ustawień programu oznaczonych 
ikoną , następnie wybierz zakładkę 
Bezprzewodowy.

Suwak w podmenu pozwala na 
przełączanie między Wi-Fi a Bluetooth.

Podłącz wtyczkę kabla USB do odpowiedniego gniazda Urządzenia CDIF/3 +, a jego drugi 
koniec do gniazda USB komputera i uruchom program.

ALTERNATYWNE PRZEŁĄCZANIE BLUETOOTH/WI-FI

32

1

CDIF/3 +CDIF/3 +

CDIF/3 +CDIF/3 +
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KONFIGURACJA Wi-Fi (KOMPUTER - CDIF/3 +)

      Podłącz urządzenie do komputeraKROK 1

     Uruchom Oprogramowanie CDIF/3KROK 2

Podłącz wtyczkę kabla USB do odpowiedniego gniazda Urządzenia CDIF/3 +, a drugi koniec do 
gniazda USB komputera i uruchom program. 

Wybierz następujące ustawienia:

Na dole ekranu wybierz Ustawienia 
oznaczone ikonką  , a następnie 
zakładkę Bezprzewodowy.

Kliknij przycisk Zastosuj i ponownie sprawdź komunikat. Jeżeli komunikat jest prawidłowy, zamknij program. 
Jeżeli z jakiegoś powodu otrzymałeś inny komunikat, skontaktuj się z pomocą techniczną CDIF/3. 

Jeżeli program sam wykryje ustawienia 
Wi-Fi, w prawym dolnym rogu ekranu 
pojawi się komunikat jak na zdjęciu poniżej. 
W przeciwnym razie przejdź do punktu 3.

2

3
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     Połącz się z CDIF/3 + za pomocą Wi-FiKROK 3

Na pasku zadań kliknij na ikonę połączenia Wi-Fi, 
a następnie wybierz CDIF/3 + i kliknij Połącz. 

Odłącz kabel USB. Teraz Twój CDIF/3 + jest połączony 
z komputerem za pomocą Wi-Fi.

2

1

+



8

KONFIGURACJA Wi-Fi (ROUTER - CDIF/3 +)

     Podłącz urządzenie do komputeraKROK 1

     Uruchom Oprogramowanie CDIF/3KROK 2

Zamknij program. Połącz się z routerem 
tak samo jak w przypadku konfiguracji Wi-Fi: 
komputer - CDIF/3 +.

Wybierz Typ sieci Klient i kliknij 
przycisk Zastosuj.

Z listy sieci wybierz router, z którym chcesz 
się połączyć, następnie kliknij przycisk 
Dopasuj ustawienia do tej sieci.

Jeżeli router jest zabezpieczony hasłem 
podaj je w polach Zabezpieczenia i Klucz 
sieci. W przeciwnym razie wybierz Brak. 
Potwierdź ustawienia przyciskiem Zastosuj.

Na dole ekranu ujrzysz informację, 
iż dane nie są jeszcze gotowe.

Wciskaj przycisk Odśwież dopóki nie 
zostanie przypisany odpowiedni adres 
IP. Na dole ekranu pojawi się komunikat 
o poprawnej konfiguracji.

Odłącz kabel USB. Teraz Twój CDIF/3 + jest 
połączony z routerem za pomocą Wi-Fi. 

7 8
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Na dole ekranu wybierz Ustawienia 
oznaczone ikonką , a następnie zakładkę 
Bezprzewodowy.

+

Podłącz wtyczkę kabla USB do odpowiedniego gniazda Urządzenia CDIF/3 +, a drugi koniec 
do odpowiedniego gniazda USB komputera.
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KROK 1    Zaloguj się do Strefy Użytkownika

Używając przeglądarki internetowej na tablecie/smartfonie wejdź na stronę www.cdif3.com 
i zaloguj się do Strefy Użytkownika swoim loginem i hasłem.

KROK 2    Pobierz oprogramowanie i klucz

Przejdź do zakładki Pobierz oprogramowanie, a następnie Oprogramowanie Android i kliknij 
oprogramowanie, a następnie Klucz.

POBIERANIE I INSTALACJA APLIKACJI ANDROID

Jeżeli na dole ekranu pojawi się informacja, iż pliki tego typu mogą wyrządzić szkody, kliknij OK. 
System Android informuje o tym, ponieważ jest to niestandardowe oprogramowanie.

1

2

http://www.cdif3.com
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KROK 3    Zainstaluj oprogramowanie

Pobrane pliki są dostępne w oknie powiadomień lub w aplikacji Pobrane.

Aby otworzyć okno powiadomień przeciągnij palcem od górnej części ekranu w dół.

1 Uruchom instalację wybierając instalator 
pakietu.

2 Jeżeli nie masz w ustawieniach zaznaczonej 
zgody na instalację z nieznanych źródeł 
pojawi się odpowiedni komunikat. Należy 
kliknąć na Ustawienia.

3

4
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KROK 4    Połącz z tabletem/smartfonem

3 Zaznacz Nieznane źródła i wróć do poprzedniego okna.

4 Przeprowadź instalację. Po zakończeniu kliknij Gotowe.

Podłącz Urządzenie CDIF/3 + do źródła zasilania.1

2 Wejdź w ustawienia na systemie Android. Aktywuj połączenie Bluetooth. Wybierz CDIF/3 + z listy 
dostępnych urządzeń i wpisz PIN, który znajduje się na tabliczce znamionowej. Jeśli Urządzenie 
CDIF/3 + nie pojawi się na liście dostępnych urządzeń należy wybrać opcję Skanuj.

CDIF/3 +
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KROK 5     Zarejestruj urządzenie

1 Jeżeli CDIF/3 + nie był jeszcze aktywowany, 
pojawi się okno rejestracji. Jeżeli nie 
został przekroczony limit 10 uruchomień 
bez aktywacji, można odłożyć aktywację 
na później, klikając Anuluj. Jeżeli chcesz 
aktywować teraz kliknij Dalej i postępuj 
zgodnie z instrukcją Rejestracja w Strefie 
Użytkownika.

2 Zarejestruj się na stronie i wpisz w pole 
Kod potwierdzający otrzymany po rejestracji 
kod.

Podłącz wtyczkę do gniazda adaptera diagnozy szeregowej  w Urządzeniu CDIF/3 +, a drugi 
koniec do gniazda diagnostycznego w samochodzie. Podczas diagnozy z samochodem powinna 
mrugać biała dioda .

POŁĄCZENIE URZĄDZENIA CDIF/3 + Z SAMOCHODEM

3 Uruchom aplikację CDIF/3. Nastąpi 
automatyczne połączenie z Urządzeniem 
CDIF/3 +.

4 Twoje Urządzenie CDIF/3 + jest gotowe do 
pracy. 

+
+



POMOC TECHNICZNA - TWÓJ OSOBISTY DORADCA

     

Wsparcie techniczne udzielane jest po wskazaniu numeru seryjnego Urządzenia CDIF/3 + 
i przysługuje Użytkownikom, którzy mają aktywny Abonament.

Wsparcie techniczne użytkowników CDIF/3 + jest czynne od poniedziałku do piątku, 
w godzinach od 8:00 do 16:00.

Opłaty za połączenia zależne są od taryfy Twojego operatora oraz wybranego abonamentu 
telefonicznego. Sprawdź stawki swojego operatora, aby uzyskać więcej szczegółów.

info@cdif3.com             

pomoc@cdif3.com

 

Kiedy dzwonić do pomocy technicznej?

• W przypadku problemów technicznych - większość problemów dotyczy odpowiedniej konfiguracji, 
zadzwoń do nas, a nasz specjalista poprowadzi Cię krok po kroku przez proces instalacji. 

• Przy brakach w oprogramowaniu - jeżeli CDIF/3 + nie obsługuje jakiegoś modelu samochodu możemy 
Ci pomóc. Twój tester diagnostyczny jest zaprojektowany tak, by w prosty sposób móc uaktualnić jego 
oprogramowanie.

• Jeżeli system danego modelu samochodu nie łączy się - gdy w CDIF/3 + występuje model samochodu, 
który nie łączy się prawidłowo, należy to niezwłocznie zgłosić do naszej pomocy technicznej. W tym 
przypadku problem nie zawsze leży po stronie testera i należy to odpowiednio zweryfikować.

• Zawsze kiedy występuje inny problem z użytkowaniem CDIF/3 +, niezwiązany z naprawą samochodu.

Pamiętaj o tym, że jesteśmy tu dla Ciebie. W ramach Twojego abonamentu służymy pomocą
i doradztwem. Telefoniczna pomoc techniczna to najszybszy sposób na rozwiązanie większości 
problemów. 

58 732 19 49

Pomoc - tu należy kierować zapytania o pomoc i wsparcie, zgłoszenia 
problemów oraz wszelkie uwagi dotyczące poprawności działania Systemu 
Diagnostycznego CDIF/3 +.

Skrzynka ogólna - tu należy kierować korespondencję dotyczącą CDIF/3 +.


