
                                 Viktig information om Diagnos uppdatering  

 

Då är det äntligen dags för 2014 R1 som är den senaste uppdateringen till CDP+ 

och CDP. Vill redan nu berätta att vi i och med den uppdateringen nu är först ut 

på fria sidan med att kunna hantera Subaru diesel, och t.ex. den nödvändiga 

anpassningen av spridarmängd som skall utföras på 60000 km service.  

Givetvis har en massa andra märken, modeller och system uppdateras också. 

Vad som även är helt nytt i releasen, är att på grund av den illegala kopieringen 

av så väl hårdvaran som mjukvaran, så införs nu en säkerhets dongel. Den 

ersätter tidigare hårdvarunycklar.  

Dongeln måste alltid sitta i datorn för att programmet skall kunna startas. Den 

är en jämställas med en nyckel och skall beaktas som en sådan. Utan den, ingen 

programstart. Med skivan medföljer dongeln, som sitter i en hållare som är 

avsedd att sättas på sladden på CDP+ / CDP, och ni som har flera datorer får då 

flytta dongeln. 

På grund av att ett säkerhetshål upptäcktes under utvecklingen så kräver även 

en dator i kundmottagningen en dongel. Ni som har behov av det, kan via 

licens@mekonomen.se beställa en sådan till en kostnad av 425 exkl moms. 

Nedan presenteras installationsförfarande, och följ det steg för steg samt ta del 

av de instruktionerna som visas på skärmen under installationen. 

 Säkerställ att datorn är ansluten till Internet 

 Sätt i dongeln i er dator och låt Windows installera drivrutinerna. 

 
 Sätt sedan i DVD skivan och rutan nedan kommer fram efter någon 

minut,  

mailto:licens@mekonomen.se


 
 

 Följ sedan vidare instruktioner tills aktiveringen när klar och programmet 

kommer att på sedvanligt vis att installeras. 

 Ni uppmanas även att fylla i Företags uppgifter, vilket måste göras och 

den informationen ligger sedan till grund för att era utskrifter ser snygga 

och prydliga ut. 

 När sedan programmet har startat så kommer en automatisk sökning 

efter en uppdatering (som bland annat innehåller Subaru) att ske. 

Genom att föra markören ned mot klockan så ser ni händelseförloppet, 

välj att installera och när det ser ut som bilden nedan, så är installationen 

klar. 

   

 Nu återstår bara att på vanligt vis ladda över den nya mjukvaran till CDP+ 

/ CDP. 

Frågor om detta, mailar ni givetvis till oss på TekniskSupport 

teknisksupport@mekonomen.se  
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