
Uppdatera med PC-Suite

Steg 1: När ni stoppar i CD skivan eller laddat ner mjukvaran från våran sida klicka på setup.exe filen för att starta installationen.
(OBS! Winrar eller program som kan packa upp RAR filen krävs på datorn, de flesta datorer har detta)

Än så länge finns bara engelska eller kinesiska. Välj engelska för bäst förutsättningar, och följ anvsningarna för att installera PC-Suite

1.

2.

3.

Exempel 1

Steg 3: Logga in med ert Autel ID.
Ange emaladressen och det lösenord ni själv valt när ni skapade ert Autel ID.

Exempel 2

Exempel 3

Steg 2:Efter installation får ni följande ikoner på windiws skrivbordet. 

Anslut instrumentets minneskort i datorn och öppna Update ikonen.

Exempel 3, avser Maxidas DS708, 
Exempel 2, avser Mot Pro EU, 
Exempel 1, Avser övriga instrument som annder sig av PC-Suite

Steg 4: PC-Suite söker upp er enhet och ert serienummer kommer synas i vänster övre hörna. OBS! att ni måste ange rätt partifikation till höger i programmet. 
Dvs. den partifikation som ert minneskort använder efter det blivit anslutet till datorn, tex. E: eller F: 

I de fall Autel har gjort en uppdatering av system mjukvaran eller om ni ansluter ett tomt minneskort kommer först System Program vara tillgängligt för uppdatering, 
innan ni kan börja uppdatera bilmärken.  Ser ni inte denna uppdatering betyder det att inget behov finns, och programmet visar då istället bilmärkes mjukarorna.

Steg 5: Nu ser ni i Updates fliken alla tillgängliga bilmärkes uppdateringar, och under fliken Installed Programs syns mjukvaran som är installerad på minneskortet. 
Ni kan då välja Select All och sedan Update Selected Items för att uppdatera allt tillgängligt. 

TIPS: Tänk även på att ni i Installed Programs menyn kan avinstallera bilmärken om det mot förmodan skulle vara problem med mjukvaran. 
Man kan också på de flesta bilmärken i Update menyn under Version välja att nedgradera till en äldre mjukvara.

TIPS: Sist men inte minst, säkerställ att ert minneskort har nog med plats. Efterhans som Autels mjukvara har utvecklats har också nyare enheter större minneskort än äldre. 

När mjukvaran är färdiguppdaterad kommer ni se Update Complete i det gula fältet. 
I sammafält står No Uppdate Avalible for this tool, om ingen ny uppdatering finns att tillgå eller om er uppdateringslicenstid har löpt ut. 


