
Rejestracja urządzenia Smart Pro 
 

Aktywacja konta na stronie MyKeys Pro


1) Zaloguj się do konta mykeyspro.com. 
Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta należy go stworzyć pod linkiem:  
https://www.mykeyspro.com/create-account. 

2) Po zalogowaniu się do portalu należy przejść do zakładki „Account”.

3) Następnie wybrać: „My Device”.

http://mykeyspro.com
https://www.mykeyspro.com/create-account


 

4) W zakładce „My Device” należy wpisać numer seryjny urządzenia i nacisnąć przycisk 
„Check” aby dodać urządzenie.

5) Następnie należy wpisać hasło do urządzenia (hasło znajduje się na karcie USB, która jest 
załączoną z urządzeniem). Aby zatwierdzić naciśnij „Register”.

6) Po prawidłowym dodaniu urządzenie numer seryjny powinien pojawić się na liście 
zarejestrowanych urządzeń.
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Aktywacja urządzenia 
 

7) Po utworzeniu konta na stronie MyKeys Pro i przypisaniu do niego numeru seryjnego 
urządzenia należy włączyć Smart Pro, a następnie wpisać PASSCODE znajdujący się na 
czarnej karcie dołączonej do zestawu oraz zatwierdzić niebieskim przyciskiem.


8) Wybieramy język polski (lista ułożona jest alfabetycznie) pole wyboru przez chwilę 
podświetli się na niebiesko, a po chwili podświetlenie zniknie. Następnie klikamy niebieską 
strzałkę, ładowanie może potrwać kilka sekund.

9) W celu rejestracji należy połączyć urządzenie z siecią WI-FI wybieramy „Połącz z Wifi”.




10) Następnie należy wybrać obsługiwaną przez nas sieć Wi-Fi.


11) Wpisujemy hasło do wybranej przez nas sieci Wi-Fi i klikamy „Dołącz”.



12) Wpisujemy hasło do wybranej przez nas sieci Wi-Fi i klikamy „Dołącz”.

13) Wpisujemy hasło do wybranej przez nas sieci Wi-Fi i klikamy „Dołącz”.

14) Następnie wybieramy odpowiednią strefę czasową, po czym klikamy niebieską strzałkę.




 

15) Urządzenie automatycznie przeprowadzi aktualizację oprogramowania kontrolnego,  
po zakończeniu aktualizacji maszyna uruchomi się ponownie.


16) Po ponownym uruchomieniu urządzenie poprosi nas ponownie o wpisanie PASSCODE, 
następnie musimy zatwierdzić wybrany przez nas język, połączenie z wi-fi oraz wybór strefy 
czasowej (nasze poprzednie ustawienia zostały zapisane wystarczy potwierdzić te kroki 
klikając niebieską strzałkę w prawym dolnym rogu wyświetlacza).


17) Urządzenie po zaktualizowaniu software’u poinformuje nas o braku nowych aktualizacji, 
przechodzimy dalej wybierając niebieską strzałkę.




 

18) Należy zapoznać się z regulaminem i warunkami korzystania z urządzenia przesuwając 
pasek z prawej strony w dół oraz zaznaczyć punkt „Przeczytałem  
i akceptuje warunki EULA”, przechodzimy dalej klikając niebieską strzałkę.


19) Ostatnim krokiem będzie wypełnienie formularza rejestracyjnego w przypadku nowego 
użytkownika (na końcu zatwierdzić wybierając niebieską strzałkę, która pojawi się po 
uzupełnieniu wszystkich danych). 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20) W przypadku wymiany urządzenia MVP na Smart Pro należy wybrać zakładkę „Istniejący

użytkownik” (po wpisaniu nazwy użytkownika i hasła należy kliknąć niebieską strzałkę, która 
pojawi się po uzupełnieniu danych).


http://www.a-d-e.pl
mailto:info@a-d-e.pl

