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Ovladač pro diagnostický interface 
WABCO s USB připojením k PC 
(obj.č. 446 301 001 0 nebo 446 301 003 0) 

Instalace ovladače pro USB diagnostický interface WABCO 
Když se diagnostický interface WABCO s USB připojením poprvé zapojí do počítače s operačním 
systémem Windows®, musí se pro toto zařízení nejprve nainstalovat příslušný ovladač, teprve pak je 
zařízení funkční a připraveno pro diagnostické účely. Při dalším připojení diagnostického interface se 
již instalace opakovat nemusí. 

Diagnostický interface se připojí k PC pomocí USB kabelu, který se dodává společně se zařízením, a 
dále se připojí na vozidlo, aby bylo zajištěno jeho napájení (musí být zapnuté zapalování!). 

Operační systém Windows® automaticky rozezná připojený diagnostický interface a žádá pro tento 
nový hardware příslušný ovladač. Tento ovladač je zdarma k dispozici ke stažení na internetových 
stránkách firmy WABCO: www.wabco-auto.com/en/sd    odkaz v menu:   USB Drivers

Pro instalaci resp. odinstalování ovladače je nutné vlastnit administrátorská práva pro daný počítač. 

1. spustťe soubor ovladače s názvem: WdiUsbDriver_002.325.exe 

 zobrazí se okno: 
 

2. klikněte na tlačítko < Start > 
 zobrazí se okno: 

  

3. klikněte na tlačítko dále < Next > 

http://www.wabco-auto.com/en/sd
http://www.wabco-auto.com/fileadmin/EXE/Service___Support/Diagnostic_Services/WABCO_System_Diagnostics/WdiUsbDriver_002_325.exe
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 zobrazí se okno:  

 

4. klikněte na tlačítko instalovat < Install > 
 zobrazí se okno: 

 

Případné systémové hlášení „Zabezpečení systému Windows“ musíte opět potvrdit kliknutím na 
tlačítko < Instalovat >. 
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Po nainstalování ovladače se zobrazí následující okno: 

 

5. klikněte na tlačítko dále < Next > 
 zobrazí se okno: 

 

6. pro dokončení instalace nyní odpojte a znovu připojte diagnostický interface. Pokud jste 
prováděli instalaci bez diagnostického interface, klikněte na tlačítko dokončit < Finish > 

 zobrazí se okno: 

 

7. kliknutím na tlačítko < Ano > potvrdíte, že diagnostický interface připojíte později, a okno se 
uzavře. Jakmile připojíte někdy později diagnostický interface, dokončí se instalace. 
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