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Інструкція по налаштуванню сканера ThinkDiag 

ThinkCar для роботи з сервером Diagzone 

Замовити адаптер можна за посиланням: 

https://etari.ua/products/thinkdiag-z-diagzone-pro 
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КРОК 1. Додавання адаптеру в базу сервера Diagzone. 

Після отримання адаптеру зв’яжіться з нами зручним для 

вас способом: 

Тел: 0983882133 (viber)  сайт: etari.ua 

  0677360444 (viber) 

Та передайте серійний номер адаптеру (можна фото). Його 

можна подивитись: 

1) На самому адаптері 

2) На упаковці 
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КРОК2.  

Завантажте програму Diagzone за посиланням, яке надасть 

менеджер, або на сайті посилання на останню версії в описі 

до товару. 

Додаток працює зі смартфонами на базі Android не 

нижче 8.0 

Крок 3 

Відкрийте програму Diagzone та залогіньтесь за даними 

вашого адаптеру: 

 Логін – серійний номер адаптеру 

 Пароль – 123456 
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КРОК4.  

Перевірка адаптера та сполучення з телефоном 

(активація сканера) 

1. Підключіть адаптер ThinkDiag в діагностичний 

роз’єм OBD2 автомобіля та включіть зажигание 

2. Відкрийте на телефоні/планшеті Bluetooth. В 

доступних для підключення пристроях, буде 

відображатися адаптер з назвою серійного номеру 
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3. Підключіться до сканеру через Bluetooth  
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4. Відкрийте програму Diagzone Pro та натисніть на 

кнопку «Обновление программного обеспечения», а 

після «обновление одним нажатием» 
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5. Натисніть кнопку «Начать проверку» 
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6. Перевірка завершена. Адаптер можна витягувати з 

роз’єму автомобіля. 
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КРОК 5.  

Активація необхідного пакету (Бази автомобілів). 

Повідомте менеджера при завершення перевірки 

сканеру.  

 База «Легкові автомобілі з оновленням на 14 днів» 

 База «Легкові авто з оновленням на 2 роки» 

 База «Легкові авто + електрокари, оновлення на 2 

роки» 

 База «Електрокари з оновленням на 2 роки» 
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КРОК 6. Завантаження всієї бази в програмі Diagzone 

В головному меню програми Diagzone натисніть 

«Обновление программного обеспечения» та оберіть 

необхідні марки для завантаження, або рекомендуємо 

варіант «Обновление одним нажатием» одразу всю базу. 

Це можна зробити через Wi-Fi вдома, автомобіль не 

потрібен.  
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КРОК 7.  

Зміна паролю. 

За необхідністю ви можете змінити пароль зі 

стандартного «123456» на ваш особистий двома 

способами: 

1) На сайті diagzone.com 

2) В самій програмі Diagzone  

 

Рекомендація: якщо у вас пакет без оновлень, або термін дії 

оновлень закінчується, збережіть папку з базою на якомусь 

іншому пристрої (ноутбук/планшет). Бо може злетіти/оновитись 

система з телефону(планшету)/фізична втрата пристрою і т.д. 

diagzone.com

