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INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS

As informações contidas neste manual têm caráter técnico/informativo e são de propriedade

da  CHIPTRONIC  Eletrônica  do  Brasil  LTDA,  não  podendo  ser  reproduzidas  total  ou

parcialmente sem autorização por escrito da mesma.

A CHIPTRONIC reserva-se o direito de fazer alterações no manual e no produto sem qualquer

aviso prévio.

Direitos autorais © 2019 Chiptronic Tecnologia Automotiva LTDA. Todos os direitos reservados.
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1. INTRODUÇÃO

PARABÉNS!

VOCÊ  ACABA  DE  ADQUIRIR  O  SCANNER  DIESEL  DA  CHIPTRONIC

O  DIESELDIAG  é  um  scanner  de  diagnóstico  para  veículos  leves  e  pesados,  incluindo

maquinários  utilizados  nos  segmentos  agrícola  e  construção  civil,  que  utilizam  motores  a

Diesel com injeção eletrônica.

Sua função é realizar leitura de falhas nos diversos módulos do veículo, realizar leitura de

sensores  e  interruptores  em  tempo  real,  além  de  funções  avançadas  como  testes  dos

atuadores, funções especiais de parametrizações, funções profissionais de imobilizadores e

análises gráficas dos sensores em tempo real. A visualização é feita através do computador,

possibilitando  assim  uma  rápida  e  eficaz  análise  do  veículo.  Equipamento  que  vem

revolucionando o conceito em scanner para linha Diesel.
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2. COMPOSIÇÃO DA MALETA

Para o funcionamento do Scanner Dieseldiag, é necessário a utilização de seus acessórios,

sendo assim, ao receber seu produto confira os itens entregues conforme a listagem abaixo:

DESCRIÇÃO DOS ITENS RECEBIDOS

Descrição Quantidade

Maleta de plástico 1

Scanner Dieseldiag Advanced 1

Cabo USB Universal 1

Cabo DD-U01 OU DD-U02 1

Cabo DD-MB01 1

Cabo DD-SC01 1

Cabo DD-IV02 1

Cabo DD-IV03 1

Cabo DD-VL01 1

Cabo DD-VL02 1

Cabo DD-FTV01 1

Cabo DD-IT01 1

Manual do usuário com Termo de garantia 1
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3. ESTRUTURA DO HARDWARE
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Led Indicador de Alimentação

Led Indicador de Conexão Bluetooth
Led Indicador de Conexão USB

Número de Série

Lote de Fabricação

Conector Expansão 15 vias

Conector Fêmea USB Tipo “B”

Conector Cabo Universal “DD-U01 ou DD-U02”

Proteção de Borracha



4. ACESSÓRIOS PADRÃO

Para que seja possível a comunicação entre o Scanner DIESELDIAG ADVANCED, tanto com o

computador quanto com o veículo, faz-se necessário a utilização de acessórios como cabos e

adaptadores.

IMPORTANTE!

Para  obter  resultados  precisos  durante  a  utilização,  além  de  prolongar  a  vida  útil  do

equipamento e seus acessórios, obedeça as recomendações a seguir:

• Mantenha os cabos e adaptadores limpos e organizados dentro da maleta enviada com

o produto. 

• Evite contato com água, mantendo os cabos protegidos da umidade e do mau tempo.

• Evite exposição prolongada ao calor e aos raios solares.

• Evite quedas e/ou impactos de qualquer natureza em seus conectores.

• Sempre que for acessar um veículo, verifique PRIMEIRO se ele está presente em nossa

Tabela de Aplicação (item 5). Não nos responsabilizamos por testes avulsos realizados

pelo  usuário  sem  a  autorização  prévia  do  nosso  Departamento  Técnico.  O  não

cumprimento  destas  exigências  caracteriza  MAU  USO  e  desobriga  a  CHIPTRONIC

ELETRÔNICA DO BRASIL a ressarcir quaisquer danos ocasionados ao equipamento e

ao veículo.

• Ao  realizar  a  conexão  no  conector  veículo  (DB25),  designado  para  utilizar  o  cabo

Universal DD-U01 OU DD-U02 utilize os parafusos de fixação, visando um contato mais

eficiente e seguro.

• Ao realizar conexão direta no conector de diagnóstico (OBDII) do veículo, verifique as

condições do mesmo, em relação aos pinos, trava e possível fio rompido.

• Ao  realizar  a  conexão  no  veículo  com  o  auxílio  de  adaptadores,  verifique  se  as

conexões estão bem firmes, garantindo que não haja mau contato.
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4.1 CABO USB

Cabo utilizado para alimentação e comunicação entre o scanner DIESELDIAG ADVANCED e o

seu computador. Ele é conectado no Conector Fêmea USB TIPO “B” do equipamento e na

Entrada USB do seu computador.

4.2 CABO UNIVERSAL DD-U01 OU DD-U02

Cabo utilizado em todas as atividades de diagnóstico do scanner DIESELDIAG ADVANCED.

Possui duas conexões, sendo que:

• Conector DB25 - Deve ser conectado ao equipamento pelo Conector Veículo.

• Conector OBDII - Pode ser conectado diretamente ao veículo (pela tomada OBDII) ou

ser utilizado em conjunto com um dos adaptadores inclusos.
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4.3 CABO DD-MB01

Cabo utilizado na conexão entre o scanner DIESELDIAG ADVANCED e os veículos da linha

Mercedes. Deve ser utilizado em conjunto com o Cabo DD-U01 OU DD-U02.

4.4 CABO DD-SC01

Cabo utilizado na conexão entre o scanner DIESELDIAG ADVANCED e os veículos da linha

Scania. Deve ser utilizado em conjunto com o Cabo DD-U01 OU DD-U02.
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4.5 CABO DD-IV02

Cabo utilizado na conexão entre o scanner DIESELDIAG ADVANCED e os veículos da linha

Iveco. Deve ser utilizado em conjunto com o Cabo DD-U01 OU DD-U02.

4.6 CABO DD-IV03

Cabo utilizado na conexão entre o scanner DIESELDIAG ADVANCED e os veículos da linha

Iveco. Deve ser utilizado em conjunto com o Cabo DD-U01 OU DD-U02.
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4.7 CABO DD-VL01

Cabo utilizado na conexão entre o scanner DIESELDIAG ADVANCED e os veículos da linha

Volvo. Deve ser utilizado em conjunto com o Cabo DD-U01 OU DD-U02.

4.8 CABO DD-VL02

Cabo utilizado na conexão entre o scanner DIESELDIAG ADVANCED e os veículos da linha

Volvo. Deve ser utilizado em conjunto com o Cabo DD-U01 OU DD-U02.
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4.9 CABO DD-FTV01

Cabo utilizado na conexão entre o scanner DIESELDIAG ADVANCED e os veículos com motor

Cummins e MWM Volkswagen (2003-2011), além de agrícola e construção. Deve ser utilizado

em conjunto com o Cabo DD-U01 OU DD-U02.

4.10 CABO DD-IT01

Cabo utilizado na conexão entre o scanner DIESELDIAG ADVANCED e os veículos da linha

International. Deve ser utilizado em conjunto com o Cabo DD-U01 OU DD-U02.
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5. TABELA DE APLICAÇÃO

Todos os produtos e serviços oferecidos pela CHIPTRONIC estão relacionados na tabela de

aplicação de cada equipamento. O scanner DIESELDIAG ADVANCED possui uma tabela de

aplicação  própria,  com  os  segmentos,  montadoras,  modelos,  ano  de  fabricação,  sistemas

atendidos pelo equipamento e os serviços realizados em cada um deles.

Vale  ressaltar  que  estas  informações  foram  validadas  mediante  testes  documentados,

obedecendo a rigorosos padrões de qualidade.

IMPORTANTE!

Para  obter  resultados  precisos  durante  a  utilização,  além  de  prolongar  a  vida  útil  do

equipamento e seus acessórios, obedeça às recomendações a seguir:

• Sempre que for acessar um veículo, verifique primeiro se ele está em nossa tabela de

aplicação  (item  5).  Não  nos  responsabilizamos  por  testes  avulsos  realizados  pelo

usuário sem a autorização prévia do nosso Departamento Técnico. O não cumprimento

destas exigências caracteriza MAU USO, e desobriga a CHIPTRONIC ELETRÔNICA DO

BRASIL a ressarcir quaisquer danos ocasionados ao equipamento e ao veículo.

• A  CHIPTRONIC  comercializa  o  scanner  DIESELDIAG  ADVANCED  em  diversas

configurações, portanto, além da tabela de aplicação, o cliente deve consultar também

quais serviços estão no pacote que adquiriu no Pedido de Venda e na Nota Fiscal.

Para instalar a tabela de aplicação do Scanner DIESELDIAG ADVANCED, basta acessar o link

abaixo. Após o download, proceda com a instalação conforme os passos a seguir.

http://chiptronic.com.br/instaladores/Setup_Tabela_DieselDiag.exe

ou

https://chiptronic.com.br/suporte/dieseldiag/tabela
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5.1 DOWNLOAD E INSTALAÇÃO DA TABELA DE APLICAÇÃO

Após acessar o link descrito no item 5, a tela abaixo será exibida em seu navegador. Escolha

uma pasta e salve o arquivo do instalador. O download vai começar em seguida.

Quando concluir o download, execute o instalador.
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Caso ocorra o erro descrito abaixo, clique em “Mais informações”.

Clique em “Executar assim mesmo”.
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Ao abrir a janela, clique em “Install”.

Aguarde enquanto o software extrai o instalador.

É possível que apareça uma solicitação de permissão do Windows para instalar o software da

tabela de aplicação do Dieseldiag. Clique em "sim" para permissão. Em seguida, a tela abaixo

será exibida, clique em "ok".

Clique em “Avançar”.
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Clique em “Eu aceito os termos do contrato” somente após ler o contrato e concordar com

todas as cláusulas.

Clique em “Avançar”.
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Se desejar ter o ícone na área de trabalho, selecione a opção conforme a imagem abaixo.

Clique em “Avançar” e depois em “Instalar”.
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Aguarde enquanto a instalação é realizada.

Após concluir a instalação, é possível optar por reiniciar o computador.

Clique em “Concluir”.

Execute o software “App DieselDiag” e aguarde o carregamento do Software.
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A tabela de aplicação está pronta para uso.
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6. PRÉ-REQUISITOS E UTILIZAÇÃO

Por se tratar de um equipamento voltado para o diagnóstico dos sistemas eletrônicos  que

compõem  os  veículos  com  motores  a  diesel,  recomenda-se  que  o  profissional  possua

conhecimento da área. Cabe ao profissional avaliar tais informações e com isso decidir o plano

de ação mais indicado para cada situação.

A Chiptronic disponibiliza cursos voltados para a área diesel. Caso identifique a necessidade

de aprimorar seus conhecimentos entre em contato com seu consultor ou acesse o nosso site

www.chiptronic.com.br.

No que se refere a requisitos é essencial a disponibilidade de um computador e a rede de

internet que atendam as configurações mínimas indicadas pela tabela abaixo:

REQUISITOS DO SISTEMA

Item Mínimo Recomendado

Sistema Operacional Windows XP Service Pack 3 Windows 8.1

Processador Intel Atom Intel Dual Core

Memória RAM 1GB 2GB

Espaço livre no HD 500MB 700MB

Monitor 800X600 1366x768

Porta USB 1 1

Acesso à internet Sim Sim

Permissão Administrador

para executar o Software
Sim Sim
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IMPORTANTE!

O Equipamento Dieseldiag necessita de conexão com a internet para:

• Atualizações de aprimoramento em funcionalidades como aumento do banco de 

código com descrição de falhas, valores, unidades e acréscimos de parâmetros, entre 

outros.

• Envio de informações da pesquisa de satisfação realizada pelo usuário.

• Auxílio para suporte técnico.

6.1 LIBERAÇÃO

Para que você possa começar a utilizar o seu equipamento, é necessário realizar a liberação

entrando em contato com o nosso Suporte Técnico, através dos canais de atendimento abaixo.

Alguns dados serão solicitados para confirmar a entrega do produto. Esses dados também

serão utilizados para futuros atendimentos com o próprio suporte técnico ou com o nosso pós-

vendas.

A nossa equipe vai auxiliar na liberação, instalando os softwares necessários para que você

possa utilizar  o  equipamento  na  hora  que precisar,  sempre  contando com a  segurança e

qualidade dos nossos produtos e serviços. Qualquer dúvida, não hesite em nos ligar, nossa

equipe especializada está pronta para tirar dúvidas e dar as soluções necessárias.

Caso já possua o instalador do software e da carga, você pode seguir o passo a passo do

próximo item. Ele vai te informar como realizar a instalação e, em seguida, como utilizar seu

equipamento. 
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E-MAIL
suporte@chiptronic.com.br

SKYPE
suporte.chiptronic

TELEFONE
+55 14 3352.6060

Tecle 1 – Suporte Técnico
Tecle 3 – Dieseldiag

CHAT
https://chiptronic.com.br/suporte/

APLICATIVO SUPORTE
Suporte CHIPTRONIC

APLICATIVO SUPORTE
Suporte CHIPTRONIC

6.2 INSTALAÇÃO

Com o Dieseldiag desconectado do computador (sem conexão via USB), clique duas vezes

para iniciar o instalador.
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Caso ocorra o erro descrito abaixo, clique em “Mais Informações” e Clique em “Executar assim 

mesmo”.

           

Ao abrir a janela abaixo, clique em “Install”.

Aguarde enquanto o software extrai o instalador.

Antes  da  mensagem  abaixo,  é  possível  que  apareça  uma  solicitação  de  permissão  do

Windows para instalar o software do Dieseldiag. Clique em “sim” para permissão. Em seguida,

clique em “ok”.
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Clique em “Avançar”.

Clique em “Eu aceito os termos do contrato” somente após ler o contrato e concordar com

todas as cláusulas.

Clique em “Avançar”.
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Se desejar ter o ícone na área de trabalho e receber nossas notificações, selecione a opção

conforme é exibido abaixo.

Clique em “Avançar” e clique em “Instalar”.
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Aguarde enquanto a instalação é realizada.

Após concluir a instalação, é importante reiniciar o computador. 

Após ter reiniciado o computador, inicie o instalador da carga, clicando duas vezes sobre o

ícone. 
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Antes  da  mensagem  abaixo,  é  possível  que  apareça  uma  solicitação  de  permissão  do

Windows para instalar a carga do Dieseldiag. Clique em "sim" para permissão. Em seguida,

clique em "ok".

Clique em “Avançar”.

Clique em “Eu aceito  os  termos do contrato”  se as  informações estiverem corretas.  Caso

contrário, entre em contato com o suporte da CHIPTRONIC.

Clique em “Avançar”.
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Clique em “Instalar”.

Após terminar a instalação, clique em “Concluir”. O seu Dieseldiag está pronto para uso.
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6.3 UTILIZAÇÃO

6.3.1 Conectando o Dieseldiag ao Computador.

Para acessar o software dieseldiag é necessário que o scanner dieseldiag esteja conectado ao

computador por meio do cabo USB conforme a imagem abaixo.

Execute o software e aguarde a inicialização.
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Na primeira utilização será solicitado a configuração do local de armazenamento de relatórios

de diagnóstico. Clique em “sim”

6.3.2 Menu de Configurações e Informações.

Em seguida será exibida a tela de informações/configurações.
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6.3.2.1 DADOS DA EMPRESA

Nos Campos de Dados da Empresa é possível  cadastrar  as  informações e o logo de sua

empresa. 

Clique  nos  três  pontos  e  escolha  o  local  onde  serão  armazenados  os  relatórios  dos

diagnósticos.  Todo  relatório  gerado  será  salvo  automaticamente  neste  diretório  e  estará

disponível para consultas futuras.

O logo é adicionado ao cabeçalho dos relatórios de diagnóstico, veja o exemplo a seguir.

MANUAL – DD – REV: 01                                                                                                                  33



6.3.2.2 APARÊNCIA

A seguir são exibidas as versões Light e Dark do software Dieseldiag.
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6.3.2.3 Resolução (DIESELDIAG)

A seguir são exibidas as três opções de resolução disponíveis no software Dieseldiag.
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6.3.2.4 CONEXÃO PADRÃO

Este campo define a conexão padrão utilizada para comunicação com o computador.

6.3.2.5 UNIDADES PRESSÃO, VELOCIDADE E TEMPERATURA

É possível selecionar a unidade de medida exibida pelos parâmetros. O software realiza  a

conversão automaticamente. A tabela abaixo mostra as opções de conversão disponíveis.

OPÇÃO Pressão Velocidade Temperatura

1 BAR / MBAR KMH CELSIUS

2 KSI / PSI MPH FAHRENHEIT

3 MPA / KPA KELVIN

6.3.2.6 BLOQUEAR PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Ao final de cada diagnóstico de sistema é solicitado ao usuário classificar sua satisfação e

descrever suas sugestões.

Caso selecione esta opção a tela de satisfação não será mais exibida.
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6.3.2.7 BLOQUEAR PROPAGANDAS CHIPTRONIC

Eventualmente  serão  exibidos  banners  (Pop-ups)  no  canto  inferior  direito  da  tela  com

informações e novidades sobre o Dieseldiag, sobre a Chiptronic ou sobre o ramo diesel. Caso

selecione esta opção os banners não serão exibidos.

6.3.2.8 IDIOMA

O software Dieseldiag está disponível em português, inglês e espanhol.

6.3.2.9 SALVANDO AS CONFIGURAÇÕES

Após ter concluído todas as alterações desejadas clique em “Salvar”.
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6.3.3 Tela Inicial do Dieseldiag.

6.3.3.1 Menu Superior

6.3.3.1.1 Histórico

A opção de histórico registra os últimos sistemas acessados. Os registros podem ser utilizados

como atalho para a realização de outro diagnóstico. Selecione o sistema desejado e clique em

“Iniciar Diagnóstico”.

Também é possível selecionar quantos registros serão exibidos.
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6.3.3.1.2 CONFIGURAÇÕES

Da acesso à tela de Informações/Configurações.
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6.3.3.1.3 Versões

Da acesso à lista organizada e ordenada cronologicamente de alterações notáveis para cada

versão lançada, com registro de todas as alterações feitas incluindo alterações, correções de

bugs e novos recursos.

6.3.3.1.4 Ajuda

Essa função permite que você visualize os nossos canais de atendimento ao cliente.
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6.4 CONECTANDO O DIESELDIAG AO VEÍCULO

Antes de iniciar qualquer diagnóstico sempre verifique os seguintes itens:

• Verifique se o modelo, a versão do modelo e o sistema do veículo estão na tabela de

aplicação;

• Verifique se o veículo possui o sistema a ser o diagnosticado. Existem casos de veículos

que  possuem  variações  de  versão  de  comercialização  com  um  ou  mais  recursos

adicionais instalados. Por exemplo ar-condicionado, transmissão automática, rádio, ABS,

entre outros;

• Certifique-se  de  que  o  conector  do  veículo  não  está  avariado  (Pinos  quebrados,

afundados ou inclinado);

• Verifique se o veículo está em linha +15 ou em marcha lenta;

• Verifique as conexões de todos os cabos.

6.4.1 Selecionando o módulo do sistema

O software Dieseldiag é organizado seguindo as seguintes ramificações:

Segmento → Montadora → Modelo → Versão do Modelo → Sistema

Exemplos:

DIESEL PESADOS / INTERNATIONAL / DURASTAR / SERIE 4000 (2012-2015) / MAXFORCE 7 -

GERENCIAMENTO DE MOTOR

DIESEL PESADOS /  VOLVO /  FH12 /  (D12A) (1993 – 1998) / PDE – GERENCIAMENTO DO

MOTOR

DIESEL PESADOS /  VOLKSWAGEN /  VOLKSBUS /  15.190 ODR (2012 - 2015) / MAN D0834 -

EDC7C32 – EURO5
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6.4.1.1 Segmento:

O primeiro passo é selecionar o segmento do veículo a ser diagnosticado:

AGRÍCOLA: Diagnóstico para tratores, colheitadeiras, enleiradeiras e pulverizadores.

CONSTRUÇÃO:  Diagnóstico  para  pá  carregadora,  esteira,  niveladora,  retroescavadeira  e

caminhão de despejo articulado.

LEVES: Diagnóstico para caminhonetes e vans.

PESADOS: Diagnóstico para caminhões e ônibus.

ECU TEST DIESEL PRO:  Para os clientes que possuem o  equipamento Ecu Test Diesel Pro,

existe essa função que facilita o acesso rápido aos módulos para diagnóstico.

ESQUEMA ELÉTRICO: Variedade de esquemas para vans, caminhonetes, caminhões e ônibus.

IMOBILIZADOR: Possui funções como adicionar ou apagar chaves, reset de imobilizador (se o

sistema permitir), entre outras funções.
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6.4.1.2 Montadora e Modelo

O segundo passo é selecionar a montadora e o modelo:
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6.4.1.3 Versão do modelo e Sistema

O terceiro passo é selecionar a versão do modelo e sistema:
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6.4.1.4 AVALIAÇÃO (FEEDBACK)

Após o diagnóstico dos sistemas, o software mostra uma tela de avaliação. Uma outra forma

de acessar essa tela, é pelo botão “?”. Esse botão está presente em todos os sistemas do

Dieseldiag.

        

É  possível  expressar  sua  satisfação  com  a  utilização  da  carga  ou  até  mesmo  sugerir

aprimoramentos.  Esses  dados  são  enviados  para  a  engenharia  do  Dieseldiag  quando  o

computador, que contém o software do Dieseldiag instalado, estiver conectado à rede.
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6.4.1.5 INFORMAÇÕES DO SISTEMA

Cada sistema do Dieseldiag possui um botão para que o usuário visualize todas as funções

disponíveis do sistema. Essa função também está presente na tabela de Aplicação.

 

Exemplo de tela de “Informações do Sistema”.
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6.4.1.6 Iniciando o diagnóstico

Ao  selecionar  o  sistema  será  apresentado  conjunto  de  acessórios  necessário  para  este

sistema. Siga a instrução de acordo com o veículo a ser diagnosticado.

Deixe a chave do veículo em linha +15 e clique em “prosseguir”.

A partir deste ponto o Dieseldiag está conectado ao sistema do veículo.
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6.5 ENTENDENDO AS FUNÇÕES

6.5.1 Menu Principal da Carga

Essa estrutura de botões é padrão para todos os sistemas, as funções e centrais disponíveis

podem variar

1.1 Navegação Lateral: Volta para a tela anterior.

1.2 Botões Superiores: “-” minimiza o software e “x” fecha o software e encerra o diagnóstico.

1.3 Navegação superior: “Sair da Carga” encerra a comunicação com o sistema e “Menu”,

acessa o menu principal da carga.

1.4 Menu de Acesso às Funções: Acessa as funções disponíveis nas cargas.

1.5 Informativo do Sistema: Informa o nome do sistema que está com o diagnóstico ativo.
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6.5.2 Informações da central
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6.5.3 Falhas

1.1 Apagar falhas: Apaga as falhas passadas do sistema.

1.2 Seleção: Seleciona a falha para utilização do Assistente de Reparo.

1.3 Assistente de Reparo: Alguns sistemas possuem esta função que fornece informações

detalhadas sobre falha selecionada.

1.4 Grid de Falhas: Exibe as falhas do sistema. As informações apresentadas variam entre os

sistemas.

• Código: Código da falha.

• Tipo  da  falha: Passada,  Presente,  Intermitente  e  dependendo  do  sistema,  ele  não

informa o tipo de falha.

• Descrição: Descrição do código da falha.

• Ocorrências: Quantidade de vezes que a falha ocorreu.
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Estes campos fornecem informações importantes para auxiliar o reparador na solução da falha

selecionada no sistema, trazendo assim, agilidade e precisão na reparação.
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6.5.4 Sensores

1.1  Selecionar  sensores: É  habilitado  ao  clicar  no  botão  “Seleção”  (item  1.2).  É  possível

selecionar quais sensores serão exibidos (mínimo 1).

1.2 Página: Permite a visualização dos parâmetros página por página.  Permite selecionar os

parâmetros que deseja visualizar.

1.3 Grid de parâmetros: Visualização dos parâmetros e seus valores em tempo real.

1.4 Seletor de páginas: Avanço ou retorno das páginas dos sensores.

1.5 Visualização gráfica: Quando clicar no parâmetro, será exibido um gráfico com a variação
dos valores em tempo real. Apenas um parâmetro por vez.

Após a seleção dos sensores desejados para visualização, clique em “Sensores selecionados”
ou na seta lateral esquerda.
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1.1 Grid de Parâmetros: Exibe todos os sensores disponíveis para a carga.

1.2 Seleção: Os parâmetros selecionados serão exibidos na tela “Sensores Selecionados”. O

usuário pode escolher qualquer parâmetro, mas deve ser selecionado ao menos um.

1.3 Marcar Todos: Seleciona todos os parâmetros para serem exibidos em uma única tela em

“Sensores Selecionados”.

1.4  Desmarcar  Todos: Desmarca todos  os  parâmetros  e  deixa  apenas  o primeiro  da  lista

selecionado.

1.5 5/15 selecionados: O primeiro valor indica quantos foram selecionados, e o último informa

o total de parâmetros.

Após  clicar  em  “Sensores  selecionados”  ou  na  seta  lateral  esquerda,  os  parâmetros

selecionados serão exibidos, conforme imagem abaixo.
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6.5.5 Estados

O funcionamento dos botões é idêntico ao dos sensores, o único recurso não disponível em

“Estados” é a análise gráfica. Vá ao tópico 6.5.4 para mais informações.

6.5.6 Atuadores

Em  alguns  sistemas  o  software  exibe  uma  tela  de  contrato,  orientando  sobre  cuidados

necessários antes de executar certos procedimentos,  para garantir  a sua segurança e das

pessoas ao redor. Se todos os itens descritos forem conferidos e garantidos, clique no quadro

de seleção ao lado do “OK” e depois em “Continuar”, como no exemplo abaixo.
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Tela das funções de Atuadores
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Exemplo de Atuador: Verificação do alternador.

Exemplo de Atuador: Corte dos cilindros.
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6.5.7 Ajustes

Em  alguns  sistemas  o  software  exibe  uma  tela  de  contrato,  orientando  sobre  cuidados

necessários antes de executar certos procedimentos,  para garantir  a sua segurança e das

pessoas ao redor. Se todos os itens descritos forem conferidos e garantidos, clique no quadro

de seleção ao lado do “OK” e depois em “Continuar”, como no exemplo abaixo.

Tela das funções dos Ajustes
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Exemplo de Ajuste: Calibragem do Câmbio.
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Exemplo de Ajuste: Regeneração do filtro de partículas Diesel.
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6.5.8 Parametrizações

Nesse quadro ficam todas as opções (grupos) de parametrização. Dentro de cada grupo estão
os parâmetros que podem ser editados.  A quantidade de parâmetros varia de acordo com o
que foi desenvolvido para cada sistema.
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Backup e Restauração é uma função desenvolvida para salvar todos os dados parametrizáveis

do veículo, seja como forma de recuperação de dados ou para transferir para outro módulo.

Tela Backup e Restauração
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Econômetro: Executando a parametrização no grupo “Parâmetros do motor”.
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1 – Nome do parâmetro.

2 – Condição necessária para realizar a parametrização.

3 – Valor gravado na central.

4 – Opção de valores para gravação.

5 – Seguir atentamente as instruções/informações escritas no quadro “Atenção!”.

6 – Após alterado para o valor desejado, clique em “Salvar”.

7 – Se não desejar alterar o valor, clique em “Sair”.

6.5.9 Relatório
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1  –  Os  dados  preenchidos  nesses  campos e  as  informações  da central,  acompanham os

relatórios de “Falhas” e “Sensores e estados” na parte superior dos mesmos.

2 – Falhas: Clique na caixa da seleção de “Falhas” e em “Gerar Relatório”.

Modelo de relatório de falhas
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3 – Sensores e Estados: Clique na caixa de seleção de “Sensores e estados” e em “Gerar

Relatório”,  abrirá  uma  tela  onde  é  possível  selecionar  os  parâmetros  desejados  para

impressão, conforme a imagem abaixo.

Modelo de relatório de Sensores e Estados
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2 – Barra de ferramentas da página do relatório. Tela padrão para falhas e sensores/estados.
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6.6 ESQUEMA ELÉTRICO

1 – Botões de controle da imagem do esquema elétrico:

• Diminuir: Diminui a imagem.

• Aumentar: Aumenta a Imagem.

• Posição Padrão: Ajusta para o Tamanho original da imagem.

• Tamanho Padrão: Ajusta a imagem no quadro de exibição.

2 – Quadro da visualização da imagem do esquema elétrico.

3 – Legenda do esquema Elétrico.

4 – Nome do sistema do esquema elétrico.
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Através do cursor é possível redirecionar a imagem dentro do quadro de visualização.

Utilizando  o  botão  “Aumentar”  é  possível  melhorar  a  visualização.  Utilize  o  cursor  para

conseguir o enquadramento desejado.
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Se preferir ajustar novamente a imagem para o tamanho original, utilize os botões “Posição

Padrão” ou “Tamanho Padrão”, conforme exemplo abaixo.

Botão “Posição Padrão”                                  Botão “Tamanho Padrão

É possível aumentar a visualização da imagem em configurações e ajustar a resolução da tela.

No exemplo abaixo foi ajustado para 1366x768. O item 6.3.1 traz mais explicações sobre esse

recurso.
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7 – ATUALIZAÇÕES

Ao  iniciar  o  software  do  Dieseldiag  e  o  computador  estiver  conectado  à  internet,  será

realizado uma verificação de atualizações. Essas atualizações são importantes pois oferecem

ao software aprimoramentos, como:

• Adição de descrição de falhas;
• Adição de parâmetros;
• Aprimoramento de testes;
• Aumento na velocidade do diagnóstico.

Entre outros recursos importantes para o bom funcionamento do software e a garantia de que
o usuário terá o melhor scanner de diagnóstico multimarcas.

Se o software identificar uma atualização, ao abrir a tela do menu principal, vai aparecer uma

nova tela de “Atualizações disponíveis”, como a imagem abaixo. Para atualizar, clique em “sim”

e nas próximas telas clique em “avançar”. Automaticamente a atualização será instalada. Após

concluído, inicie novamente o software.
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8 – CUIDADOS AO MANUSEAR O EQUIPAMENTO

Por se tratar de um equipamento eletrônico, com diversos sistemas e componentes sensíveis,
a CHIPTRONIC recomenda uma relação de cuidados necessário ao manusear o equipamento,
com a finalidade de manter a qualidade das informações obtidas e aumentar a vida útil do
mesmo. Leia as dicas abaixo. A falta de atenção pode causar danos ao seu equipamento.
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9 – CANAIS DE ATENDIMENTO

Visando  uma  experiência  agradável  e  uma  parceria  sólida  com  nossos  clientes,  a
CHIPTRONIC  disponibiliza  uma  rede  de  atendimento,  com  profissionais  altamente
capacitados.

E-MAIL
suporte@chiptronic.com.br

SKYPE
suporte.chiptronic

TELEFONE
+55 14 3352.6060

Tecle 1 – Suporte Técnico
Tecle 3 – Dieseldiag

CHAT
https://chiptronic.com.br/suporte/

APLICATIVO SUPORTE
Suporte CHIPTRONIC

APLICATIVO SUPORTE
Suporte CHIPTRONIC
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10 – TERMO DE GARANTIA DE PRODUTOS CHIPTRONIC

10.1 DO PRAZO DE COMPROVAÇÃO DE GARANTIA

O produto será garantido pela empresa CHIPTRONIC ELETRÔNICA DO BRASIL LTDA. pelo

prazo  abaixo  especificado,  exclusivamente  contra  eventuais  defeitos  decorrentes  da

fabricação.  O  prazo  será  contado  a  partir  da  data  de  desbloqueio  do  equipamento  pelo

comprador e obedecidas as condições e recomendações especiais abaixo discriminadas.

A obrigação desta garantia de fabricação limita-se ao reparo dos equipamentos CHIPTRONIC

que,  apresentando  comprovadas  falhas  de  fabricação,  sejam  enviados  para  Assistência

Técnica, dentro do prazo de garantia. Para a comprovação deste prazo, o cliente deverá enviar

cópia deste termo de garantia limitada acompanhado de uma cópia da Nota Fiscal de compra.

10.2 PRAZOS

Equipamento.

12 meses* contra defeitos de fabricação.

*Já incluso neste prazo o período de garantia legal de 90 (noventa) dias.

Acessórios.

3 meses de garantia legal contra defeitos de fabricação.

10.3 LIMITAÇÃO DA GARANTIA

Não serão cobertos pela garantia limitada:

• Danos causados ao produto ou aos seus acessórios, em consequência de acidentes,

mau uso ou manuseio inadequado;

• Danos causados por problemas de instalação elétrica;
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• Danos  causados  por  agentes  da  natureza  como  descargas  elétricas,  inundações,

incêndios, desabamentos etc;

• Danos  causados  em  consequência  de  utilização  para  finalidades  diversas  das

especificadas pela CHIPTRONIC ELETRÔNICA DO BRASIL LTDA;

• Danos  decorrentes  de  exposição  à  umidade,  derramamento  de  líquidos,  condições

térmicas ou ambientais extremas, corrosão ou oxidação;

• Equipamentos reparados em local diverso da Assistência Técnica autorizada;

• Equipamentos com lacres de segurança rompidos ou adulterados;

• Equipamentos  com  qualquer  adulteração  em  componentes,  peças,  cabos  ou

conectores;

• Limpeza, reparos domésticos, ou desgaste resultante do uso normal do produto.

10.4 LOCAL DA EXECUÇÃO DA GARANTIA

Os consertos/reparos durante o prazo de vigência da garantia somente poderão ser efetuados

pela Assistência Técnica da CHIPTRONIC ELETRÔNICA DO BRASIL ou por esta indicada, que

fornecerá peças e componentes originais.

IMPORTANTE!

Antes da remessa do equipamento para reparo, o cliente deve entrar em contato por meio do

Suporte Técnico, comunicando a natureza do problema. Se houver a necessidade de remoção,

o equipamento deverá ser enviado ao endereço indicado pela CHIPTRONIC ELETRÔNICA DO

BRASIL LTDA, com a embalagem devidamente identificada com a razão social do remetente,

equipamento e respectivo número de série.
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10.5 RECOMENDAÇÕES GERAIS

Para  evitar  quaisquer  danos  a  seu  equipamento,  mantenha-o  em  local  apropriado,  em

ambiente  protegido  de  intempéries  (chuva,  vento,  umidade,  raios  solares,  etc),  sempre

manuseando com cuidado, evitando quedas e choques.

10.6 ASSISTÊNCIA TÉCNICA

• Não haverá custos para o reparo desde que não tenha ocorrido qualquer situação do

item 3 – Limitação da Cobertura.

• Equipamento fora do prazo de garantia ou não cobertos: Após aceitação do orçamento,

será  realizado  reparo  por  conta  do  cliente.  Caso  não  ocorra  a  autorização  para

realização do reparo no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento do orçamento,

o produto será devolvido por meio de serviço postal pago pelo cliente.

10.7 ENVIO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA

ATENÇÃO: Todo  equipamento  enviado  para  a  Assistência  Técnica  da  CHIPTRONIC

ELETRÔNICA DO BRASIL LTDA. deverá vir  acompanhado de Nota Fiscal de Remessa para

conserto ou declaração de transporte para conserto emitida pelo cliente.

Produtos que se encontrarem fora do prazo de garantia ou não cobertos terão os custos de

postagem, tanto de envio como de retorno, pagos pelo cliente.

Após o reparo de produtos que se encontrarem fora do prazo de garantia pela Assistência

Técnica da CHIPTRONIC ELETRÔNICA DO BRASIL LTDA, será concedido um prazo de 90 dias

de garantia sobre os componentes que tenham sido reparados, computados a partir da data

de emissão da Nota Fiscal de retorno do conserto.
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10.8 POLÍTICA DE TROCAS A DEVOLUÇÃO

Política de Arrependimento, Troca e Devolução. ATENÇÃO: Caso o equipamento tenha sido

adquirido  por  meio  de  um  parceiro  ou  distribuidor  autorizado  CHIPTRONIC,  deverá  ser

respeitada a Política de Devolução do referido parceiro ou distribuidor.

1 – DIREITO DE ARREPENDIMENTO DA COMPRA: Os clientes pessoas físicas e os clientes

considerados consumidores conforme o artigo 2º da Lei 8.078/1990, que adquirirem produtos

diretamente da CHIPTRONIC ELETRÔNICA DO BRASIL LTDA para o seu próprio uso (e não

para revenda), podem desistir da compra dentro do prazo legal de 7 (sete) dias contados do

recebimento do(s) produto(s) desde que (i) o produto não apresente indícios de uso aparente e

(ii)  o  produto,  bem  como  seus  manuais,  mídias  e  demais  acessórios  sejam  enviados  à

CHIPTRONIC ELETRÔNICA DO BRASIL LTDA em suas embalagens originais. A manifestação

da desistência, deverá respeitar o prazo de 7 (sete) dias, sob pena de recusa da solicitação e

poderá ser efetuada via telefone, e-mail e/ou chat. Recebendo o produto e constatando os

requisitos  de  devolução acima,  a  CHIPTRONIC ELETRÔNICA DO BRASIL  LTDA efetuará  a

devolução dos valores pagos a você de acordo com o meio de pagamento utilizado para

realização da sua compra. Se sua compra foi realizada via boleto bancário a devolução será

efetuada via depósito bancário após envio de todas as informações para depósito, as quais

são de inteira responsabilidade do cliente. Se sua compra foi realizada por cartão de crédito a

sua  devolução  será  feita  de  uma  só  vez  independentemente  do  número  de  parcelas

acordadas para a compra, sendo que o prazo de ressarcimento depende da administradora de

seu  cartão  e  poderá  ocorrer  em  até  duas  faturas  subsequentes,  conforme  a  data  de

fechamento da fatura de cartão de crédito. O reembolso somente será efetuado ao titular da

compra não podendo ser efetuado a terceiros.

2 – TROCAS E DEVOLUÇÕES: A CHIPTRONIC efetuará trocas e devoluções de produtos de

acordo  com  as  disposições  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  demais  legislações

aplicáveis e as disposições aqui  descritas.  Caso queira efetuar uma troca ou devolver  um
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produto, por favor entre em contato via telefone, através de nosso portal de chat ou ainda via

e-mail.

3  –  DANOS  E  AVARIAS:  Caso  você  perceba  algum  dano,  avaria,  abertura  de  lacre  da

embalagem ou alguma outra irregularidade, recuse o produto no ato da entrega e entre em

contato  com  a  CHIPTRONIC  ELETRÔNICA  DO  BRASIL  LTDA  imediatamente  através  de

telefone, chat ou e-mail. Para informações de contato ligue + 55 14 3352-6060.

4 – PROCESSO DE DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS PARA A CHIPTRONIC:  A CHIPTRONIC

ELETRÔNICA DO BRASIL LTDA irá lhe instruir em relação à forma em que os produtos devem

ser  devolvidos  após  o  seu  contato.  Em  qualquer  hipótese,  você  deverá  cumprir  com  os

seguintes critérios de devolução:

CLIENTE PESSOA FÍSICA

• As despesas da devolução serão arcadas pelo Cliente.

• A  devolução  deverá  ser  realizada  por  meio  de  transportador  designado  pela

CHIPTRONIC ELETRÔNICA DO BRASIL LTDA.

• Você deverá  devolver  o(s)  DANFE(s)  que  acompanhou(aram)  o(s)  produto(s)  e/ou a

Nota Fiscal  referente aos serviços no ato da entrega,  com o Termo de Recusa de

Recebimento preenchido, assinado e datado no verso destas com o motivo da recusa,

seja em casos de recusa no ato da entrega ou por coleta com DANFE de Entrada

emitido pela CHIPTRONIC;  Você deverá devolver o(s) ANFE(s) que acompanhou(aram)

o(s)  produtos(s)  e/ou  a  Nota  Fiscal  referente  aos  serviços  no  ato  da  entrega  e  a

devolução do DANFE de venda a ordem via Correio, quando se tratar de: Venda à

Ordem e/ou Leasing. Ambos os DANFEs as despesas da devolução serão arcadas pelo

Cliente; e/ou Nota Fiscal de Serviço devem ter o Termo de Recusa de Recebimento no

verso do DANFE ou da Nota Fiscal de Serviço, preenchido, assinado e datado pelo

destinatário  constante  nos  devidos  documentos  com o  motivo  da  recusa,  seja  em

casos  de  recusa  no  ato  da  entrega  ou  por  coleta  com  DANFE  emitido  pela

CHIPTRONIC ELETRÔNICA DO BRASIL LTDA.
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• As despesas da devolução serão arcadas pelo Cliente;
• A devolução deverá ser realizada por meio do transportador designado pelo Cliente;
• No caso de devolução no ato da entrega: é necessário que haja a devolução do(s)

DANFE(s)  que  acompanhou(aram)  o(s)  serviço(s)  e,  quando  envolver  serviço,  das(s)
Nota(s) Fiscal(is) referente(s) ao(s) serviço(s), todas no ato da entrega, com Termo de
Recusa de Recebimento preenchido, assinado e datado no verso destas com o motivo
da recusa.

• No caso de cliente não contribuinte de ICMS que não tenha recusado a mercadoria no
ato  da  entrega:  é  necessário  que  haja  emissão  de  Nota  Fiscal  de  coleta  pela
CHIPTRONIC ELETRÔNICA DO BRASIL LTDA para retirar  a mercadoria no cliente e,
quando  da  retirada,  será  obrigatório  que  seja  devolvido  o(s)  DANFE(s)  que
acompanhou(aram)  a(s)  mercadoria(s)  e,  quando  envolver  serviço,  da(s)  Nota(s)  de
Fiscal(ais) do(s) serviço(s), com Termo de Recusa de Recebimento preenchido, assinado
e datado no verso destas com o motivo da recusa.

• No caso de cliente contribuinte de ICMS que não tenha recusado a mercadoria no ato
da entrega: é necessário que haja emissão de Nota Fiscal de Devolução parcial ou total
pelo  cliente  de  acordo  com  a  Nota  Fiscal/DANFE  emitido  pela  CHIPTRONIC
ELETRÔNICA DO BRASIL LTDA e, quando envolver serviço, que seja devolvida a Nota
Fiscal do(s) serviço(s) com Termo de Recusa de Recebimento preenchido, assinado e
datado no verso desta(s) com o motivo da recusa.

• No  caso  de  operações  de  venda  a  ordem  ou  leasing:  será  necessário  que  haja
devolução do(s) DANFE(s) de remessa a ordem que acompanhou(aram) o(s) produto(s)
e/ou da Nota Fiscal referente aos serviços, no ato da entrega e a devolução do DANFE
de venda a ordem via Correio, quando se tratar de recusa no momento da entrega.
Ambos os DANFEs devem ter o Termo de Recusa de Recebimento no verso destas,
preenchido, assinado e datado pelo destinatário constante nos devidos documentos
com o motivo da recusa. Quando a devolução não for no ato da entrega, o cliente, além
desta orientação deverá ser observado o disposto nos itens “c” e “d” acima, conforme a
situação.

Em casos de dúvidas por favor entre em contato com a CHIPTRONIC ELETRÔNICA DO BRASIL

LTDA através de telefone abaixo, e-mail ou chat. Central de Atendimento +55 14 3352-6060

posvenda@chiptronic.com.br.
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Piraju, ______________ de ________________________________ de _______________.

CHIPTRONIC ELETRÔNICA DO BRASIL LTDA
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