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Gå till http://pro.auteltech.com/ 

Klicka på Create an Autel ID 

Följ registreringsprocessen, välj ett användarnamn och lösenord. Kom ihåg dessa uppgifter. Efter 

registreringen måste kontot verifieras, det görs genom att ange den verifierings kod du fått till din 

epost. 

Logga sedan in med dina valda användaruppgifter på http://pro.auteltech.com/ 

I inloggat läge tryck på Product Registration, välj Product model, Serial Number och Register 

Password. Båda dessa unika uppgifter hittar du i ditt Autel-verktyg i startat läge under menyn 

Setup – About. Ange dessa och klicka på Submit. Ditt verktyg är nu registrerat under ditt Autel ID.  

 

http://pro.auteltech.com/
http://pro.auteltech.com/
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Nu är det dags att installera senaste PC-suite för ditt verktyg. Klicka på PC Suite i menyn till vänster. 

Ladda ner och installera den senaste PC suiten för just ditt verktyg, det finns olika versioner och det 

är viktigt att du väljer rätt. Håll muspekaren still på fältet product för att se samtliga produkter för 

vardera PC suite. 

OBS! PC suite stödjer endast Windows i dagsläget, ej Mac OS. 
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Ta ur minneskortet ut ditt Autel-verktyg och anslut det till en minneskortläsare i din PC.  

Om du vill ha svenska som språk så måste du nu även formatera minneskortet. Det gör du genom 

att gå till utforskaren eller Den här datorn och högerklickar på kortet och väljer Formatera och 

Starta.  

 

Starta sedan programmet Maxi PC Suite på din dator. Du loggar in med samma mailadress och 

lösenord som du skapade på pro.auteltech.com 
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Tryck på Update för att installera Arm Suit på ditt minneskort, detta är basprogramvaran.   
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Installera därefter alla övriga mjukvaror genom att kryssa i Select All, klicka sedan på Update 

Selected. Uppdateringen kör nu igång och det kan ibland ta ganska lång tid att ladda ner och 

installera all mjukvara. Efter att uppdateringarna är installerade så klicka på Exit. 

Sätt tillbaka minneskortet i ditt Autel-verktyg och starta den. Om du vill ha svenskt språk i enheten 

efter uppdateringen så gå in Setup - Language och välj Swedish. Du kan själv växla mellan engelska 

och svenska vid behov. 

 


