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Software
1
jděte na stránku is.pc-autodiagnostika.cz a přihlaste se Vaším
uživatelským jménem a heslem. Tyto údaje naleznete na licenčním
listu, který je nedílnou součástí tohoto balení.
2
klikněte na odkaz instalačního balíčku (např. Setup_MAX_2017.exe) a
zvolte „Uložit“. Instalační balíček se stáhne do Vámi zvoleného
umístění ve Vašem PC.
3
Spusťte stažený instalační balíček. Instalací Vás provede průvodce.
Ponechte vše tak, jak je nastaveno v průvodci, zejména neměňte
umístění instalace. V závěru instalačního procesu, dojde
k nainstalování potřebných ovladačů pro propojovací kabel.
4
Po dokončení instalace se vytvoří na ploše ikona odkazující na hlavní
nabídku programů. Přístup k jednotlivým programům je v závislosti na
Vámi zakoupené sadě.
5
Při prvním spuštění hlavní nabídky programů* a diagnostické příručky
VIS** ponechte Váš PC připojen k internetu, neboť proběhne aktivace
programu.

Nejpozději do 15-ti použití je nutno
propojovací kabel zaregistrovat (viz. strana 5
tohoto návodu).

* ikona na ploše

** pokud je zakoupena
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Propojovací kabel HEX-V2 ®
1

Připojte přiložený USB kabel k HEX-V2 ® a zajistěte
šroubem.
2
Připojte HEX-V2 ® do
USB portu PC a
diagnostické zásuvky
vozidla.
3
Spusťte program VCDS®,
klikněte na [Nastavení],
dále na [Test kabelu] a po
odsouhlasení výsledku testu
na [Uložit].
Nyní jste připraveni se připojit k vozidlu.

Nejpozději do 15-ti použití je nutno
propojovací kabel zaregistrovat (viz. strana 5
tohoto návodu).

3

Aktualizace software uvnitř kabelu
Aktualizace softwaru uvnitř propojovacího kabelu HEX-V2
® se provádí pomocí aplikace VCIConfig, která je
součástí instalace VCDS®. Pro toto nastavení musí být
propojovací kabel připojen k PC pomocí USB.
Předpokladem dalšího postupu je nainstalovaný balíček

VCDS®, (strana 2 tohoto návodu).

1
Připojte propojovací kabel k PC pomocí kabelu USB.
Připojte PC k internetu.
2
Spusťte program VCDS®, klikněte na [Nastavení] a
dále na [Konfig]. Vyčkejte spuštění aplikace VCIConfig.
3
Jděte na kartu Update a použijte tlačítka:
[Kontrola aktualizací] (Check Update) pro zjištění,
zda je dostupná aktualizace.
[Download Update] pro stažení a instalaci aktualizace.
Po stažení aktualizace, klikněte znovu na tlačítko
[Kontrola aktualizací] (Check Update) pro zjištění,
zda již není dostupná žádná další aktualizace. Pokud je v
kabelu aktuální software, musí se zobrazit hlášení
[Software je aktuální] (You are up to date).
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Registrace propojovacího kabelu
Každý propojovací kabel HEX-V2 ® musí být nejdéle po
15-ti použitích zaregistrován. K tomu slouží aplikace
VCIConfig, která je součástí instalace VCDS®.
1
Připojte propojovací kabel do portu USB a spusťte
program VCDS®, klikněte na [Nastavení] a dále na
[Konfig]. Vyčkejte spuštění aplikace VCIConfig.
2
Jděte na kartu [Registrace] (Registration) a vypňte
všechna požadovaná pole (k tomu musí být zatrženo
hlášení o sdílení osobních údajů).
3
Klikněte na [Odeslat registrační požadavek] (Submit
registration request). Za několik minut obdržíte do Vaší
mejlové schránky kód transakce. Tento kód vložte do
pole [Kód transakce] (transaction ID) a klikněte na
[Dokončit registraci] (Finalize registration). Tím je
Váš propojovací kabel zaregistrován.
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