
Registrera Instrument

Steg 1: Efter ni skapat ett Autel ID (Se först Guiden Skapa Autel ID) 
Besök www.auteltech.com och tryck på Sign In i höger hörn om ni inte nyss skapat ert Autel ID och följt 
länken som kommer med email bekräftelsen, i vilket fall ni blir dirigerad till samma sida som nedan. 
Fyll i email adress och lösenord som ni angivit som Autel ID, tryck sedan på den grå Sign In ikonen .

Exempel 1 Exempel 2

Steg 3: Ert instrument är nu registrerat, och ni kan uppdatera instrumentet. 
I alla Maxisys instrument sker uppdateringen direkt i instrumentet genom Uppdatera ikonen.      Tryck på ikonen med internet anslutet till plattan för at se tillgängliga uppdateringar.

I Autolink Serien, MaxiService serien, MaxiDiag Elite Serien, Mot Pro EU och MaxiDas DS708 sker uppdatering genom PC Suie. 
Klicka på PC-Suite för att hitta senaste mjukvaran till ert instrument. 

Följande instrument är undantag från PC-Suite och uppdateras istället genom programmet MaxiLink II
AutoLink AL319, AutoLink AL519 och MaxiTPMS TS401

MaxiLink II Installeras från medföljande CD skiva, eller genom produkt nedladdning på MaxiLink II Installeras från medföljande CD skiva, eller genom produkt nedladdning på 

Steg 2: Vid första inloggning kommer rutan nedan fram, där ni måste välja vilket instrument (modell) ni vill registrera, 
samt skriva in instrumentets serienummer och registreringslösenord (Registerpassword).
Modell, Serienummer och Registreringslösenord finner ni i instrumentets inställningar(Settings)

En guide på var ni finner detta i just ert instrument kommer fram när ni valt instrument, se Exempel 1 som gäller en Mot Pro EU och Exempel 2 som gäller Maxisys. 

Steg 4: Ladda ner och installera senaste PC-Suite enligt bilden nedan till ert instrument. 
Klicka på Download för att ladda ner. 

För vidare steg om hur man uppdaterar med PC-Suite, se guiden PC-Suite Uppdateringsguide. 

Ni finner även Maxisys Utskriftsmjukara och softridge mjukvara i Maxisys PC-Suite, även om själva uppdateringen till maxisys sker direkt i instrumentet.  

I menyn till vänster kan ni bla. se giltighetstid på er uppdateringslicens, ändra användar uppgifter etc. 
Observera att garanti tiden som anges under Your Devices är orelevant. Har ni inhandlat erat instrument från en auktoriserad svensk återförsäljare, 

gäller 1 års garanti från inköpsdatum på erat kvitto. 


