
Jak pobrać i zainstalować oprogramowanie SPVG System?


Wejdź na stronę www.a-d-e.pl

Następnie przejdź do zakładki „Wsparcie” i wybierz poniżej „Oprogramowanie”. 

Następnie wybierz ikonę: SPVG SYSTEM. Jak na zdjęciu poniżej.

Wybierz interesujące Cię oprogramowanie i naciśnij pobierz.

http://www.a-d-e.pl


 

Po wybraniu powinna otworzyć się strona producenta. Należy wybrać oprogramowanie.  
Jeżeli posiadasz najnowszą subskrypcję - wybierz pierwszy soft od góry. 

Proszę wybrać język PL i nacisnąć ikonę pobierania.

Trwa pobieranie softu…

Znajdź zapisany plik instalacyjny i rozpocznij instalacje…

InstalatorNależy zezwolić na instalacje 



 

Należy zaakceptować regulamin Trwa instalacja Microsoft SQL Service 

Następnie trwa instalacja JAVA  
(tylko w niektórych przypadkach) Instalowanie Java…

Instalowanie framework Java…  Następnie rozpocznie się instalacja SlimPDF.Reader



Jeżeli wszystkie dodatkowe programy zostały 
zainstalowane należy przejść dalej….

W tym momencie rozpoczyna się instalowanie 
programu SPVG 

Dostosuj ikony…. Przycisnąć „instaluj” aby przejść dalej

Trwa instalacja….
W niektórych przypadkach należy również 

zainstalować Framework 3.5….

Po instalacji warto przeprowadzić restart systemu (włączyć i wyłączyć komputer)



 

Po zakończeniu instalacji i zresetowaniu komputera na pulpicie powinna pojawić się ikona SPVG

Po naciśnięciu ikony uruchomi się się program

Należy podłączyć interfejs SPVG do gniazda USB komputera. 
Uwaga! do konfiguracji interfejsu niezbędne jest podłączenie zasilania do interfejsu.  

Po podłączeniu zasilania powinna pojawić się zielona dioda na interfejsie. 
Interfejs można podłączyć do zasilania na 5 różnych sposobów. 

1) Kabel OBD-USB 
 2) KABEL OBD - Zasilanie 12V,  
3) Kabel Eternet - Zasilanie 12V,  
4) Kabel SVG149B lub SVG157 

5) OBD w dowolnym aucie



 

1) Kabel OBD-USB

2) KABEL OBD - Zasilanie 12V

3) Kabel Eternet - Zasilanie 12V, 


4) Kabel SVG149B lub SVG157


5) OBD w dowolnym aucie



 

Jeżeli podłączyłeś interfejs do zasilania naciśnij czerwoną ramkę w celu konfiguracji interfejsu.

Po naciśnięciu powinno się pojawić pole do logowanie. 
Uwaga! od wersji 2021.3 wymagana jest rejestracja konta. Jeżeli nie masz jeszcze konta należy je zarejestrować 

przyciskając przycisk ”REGISTER”.



 

Podczas rejestracji należy podać dane jak na zdjęciu „1” poniżej. Po wypełnieniu pojawi się potwierdzenie jak na 
zdjęciu „2”. Następnie na mail powinien przyjść link potwierdzający aktywacje założenia konta.

Należy wejść na skrzynkę odbiorczą e-mail i odnaleźć wiadomość od SPVG.

Uwaga! zerknij na inne foldery takie jak spam itp. 

Po odszukaniu wiadomości naciśnij „CONFIRM REGISTRATION”

„1”

„2”



 

Ustal hasło do swojego konta

Po ustawieniu hasła wpisz login i hasło a następnie naciśnij przycisk „LOG IN”



Rozpocznie się wgrywanie oprogramowania do interfejsu….

Wgrywanie zakończone sukcesem naciśnij „Zavrit”

Po zakończeniu konfiguracji pojawią się aktywne cztery ikonki.

W celu odpalenia programu do programowania kluczy naciśnij trzecią zieloną ikonkę z kluczykiem. 

Po naciśnięciu uruchomi się program SVPG System.

W razie problemów proszę o kontakt na adres info@a-d-e.pl 
Do wiadomości proszę załączyć zdjęcie z problemem lub błędami.

mailto:info@a-d-e.pl

