EXYPLUS USB REMOTE

användarmanual
Notera aktiveringskod och boxens
serienummer,
genom att gå till bilen:
På displayen klicka på gul knapp ▼,
och med samma knapp bläddra ned till
”Systeminformation”.
Gå in i menyvalet med vit knapp ”OK”
Längst upp ser du aktiveringskod &
serienummer:

ExyPlus Display

I din dator gå in på http://usb.exyplus.se
Börja med att registrera din ExyPlus

När du har loggat in på hemsidan,
fyller du i vilken avdelning du tillhör
och en frivillig notering.
Klicka på Spara när du är klar.

Nu är du inloggad och kan uppdatera
din ExyPlus samt administrera ditt
konto som du precis skapat.

För att uppdatera din ExyPlus samt tömma den på loggfiler
Innan man kan tömma en bil på dess loggfiler så måste ett USB-minne konfigureras, det gör du
genom att följa instruktionen nedan. När du har ett konfigurerat minne så följer du instruktionen ”När
du har ett USB-minne som är konfigurerat”.
Minnet behöver bara konfigureras vid första tillfället, därefter kan urtankningen ske direkt från bilen.
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Konfigurera ett USB-minne
1. Logga in på http://usb.exyplus.se
2. Klicka på Starta USB-klienten, kör filen
som du laddar ner.
3. Anslut ett USB-minne till datorn.
4. Välj ditt USB-minne i dropdown menyn.
5. Klicka på knappen Synkronisera. Om det
är första gången detta görs, så dyker
frågan upp ”Är du säker på att du vill
konfigurera?”.
Om programmet säger att du måste
formatera ditt USB-minne klicka Ja.
observera att gammal information på
USB-minnet raderas.
Välj filsystem FAT32 och
snabbformatering.
6. När USB-minnet är formaterat överförs alla
inställningar till USB-minnet, och minnet töms på ev
körningar.

När du har ett USB-minne som redan är konfigurerat:
1. Tag med USB-minnet ut till bilen.
2. Anslut USB-minnet till USB-kontakten och starta tändningen.
3. När ExyPlus har startat upp Klicka på gul knapp ▼,
och med samma knapp bläddra ned till ”Uppdatera”.
Gå in i menyvalet med vit knapp ”OK”.
4. När du har fått resultat ”Utfört, OK!” så är du färdig i bilen.
5. Gå till din dator och anslut USB-minnet.
6. Logga in på http://usb.exyplus.se .
7. Klicka på Starta USB-klienten, kör filen som du laddar ner.
8. Markera USB-minnet i dropdown menyn.
9. Klicka på synkronisera.
10. Ifall det fanns en ny Konfiguration / Mjukvara / System / Databas,
gör om momenten i bilen (punkt 1-3).
11. Klart!
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