
PRŮVODCE INSTALACÍ

Děkujeme za zakoupení produktu SuperVAG. 
Následující instrukce Vás provedou jednoduchou 
aktivací, instalací a konfigurací programu.

Váš SuperVAG adaptér je nutné nejprve
registrovat a aktivovat.

Pro aktivaci budete potřebovat tyto informace:
• Vaše jméno, jméno firmy, adresu firmy,
 e-mail, telefonní číslo
• číslo adaptéru - naleznete na zadní  
 straně adaptéru S.N.:xxxxx

Možnosti aktivace:
• u Vašeho prodejce; 
• e-mailem: sales@supervag.com;
• telefonicky na čísle +420 544 501 040;
• zadáním údajů do formuláře na webu
 www.supervag.com v sekci Aktivace.

Další možností je instalovat program 
SuperVAG z přiloženého DVD nebo flash 
disku, a to kliknutím na soubor 
"SetupSupervag_cz.exe".

Po instalaci doporučujeme počítač restartovat.
Podrobný průvodce samotnou instalací naleznete 
také na přiloženém DVD nebo na webu 
na www.supervag.com v sekci Podpora.

Propojte Váš počítač a diagnostikovaný vůz 
a zapněte zapalování nebo propojte s kabelem 
12V napětí (externího zdroje). K propojení 
použijte přiložené kabely. Připojte Váš počítač
k internetu.

Nákres umístění zásuvek OBD ve voze 
naleznete v manuálu na DVD nebo na internetu.

Konfiguraci je možné úspěšně provést 
až po potvrzení aktivace Vašeho adaptéru.
Pro konfiguraci je nutné připojení na internet.
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 AKTIVACE

Po přijetí všech údajů proběhne registrace
a aktivace přibližně do jedné hodiny. Adaptér 
Vám aktivujeme v době od pondělí do pátku 
od 9.00 do 16.00 hodin. Aktivace Vám bude 
potvrzena e-mailem.

Před instalací se ujistěte o dostatku místa
na disku. Doporučujeme 5 GB volného místa
na disku a 2 GB RAM.

INSTALACE

Videonávody naleznete na www.youtube.com 
po vyhledání klíčových slov supervag nebo 
supervag instalace.

Při prvním spuštění Vás program vyzve 
k aktualizaci uživatelských dat. Tato data slouží 
například pro tisk diagnostického protokolu 
a pro komunikaci s námi.

Je-li adaptér již aktivní, je nutné provést jeho 
konfiguraci.

NASTAVENÍ
PŘIPOJENÍ
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Nejrychlejší cesta k získání instalačních souborů 
je jejich stažení z internetu. Naleznete 
je na www.supervag.com v sekci  Ke stažení.



Po zapojení adaptéru zkontrolujte v okně
Konfigurace adaptéru v horní části, zda jsou 
všechny čtyři ukazatelé stavu označeny modře 
viz obr.č.3. Klikněte na tlačítko Konfigurace 
adaptéru pro zahájení procesu.

Pokud používáte adaptér bluetooth (a ten je již 
přihlášený v počítači), zaškrtněte políčko bluetooth 
pod tlačítkem Konfigurace adaptéru viz obr. č. 3.

Podrobný popis instalace bluetooth adaptéru 
najdete na www.supervag.com v sekci
Podpora nebo u Vašeho bluetooth adaptéru 
v přiloženém průvodci instalací.

Podrobné instrukce pro instalaci a konfiguraci 
naleznete také na webu www.supervag.com 
v sekci Podpora - FAQ, Návody a také v sekci 
Ke stažení - Návody k obsluze

 Videonávody naleznete 
na www.youtube.com/carsoftbrno.

KONFIGURACE

Při prvním spuštění se otevře automaticky okno 
Konfigurace adaptéru viz obr.č.3. Ručně vyvoláte 
okno Konfigurace adaptéru klepnutím na Navi-
gační ikonu nahoře vlevo viz obr.č.1 a výběrem 
položky Konfigurace viz obr.č.2 nebo výběrem 
položky Konfigurace z nabídkové lišty.

Obr. č. 2: KONFIGURACE

Obr. č. 3.: OKNO KONFIGURACE ADAPTÉRU

Obr. č. 1: NAVIGAČNÍ IKONA

PODPORA

obchodní oddělení: +420 544 501 040

helpdesk@supervag.com
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Průběh konfigurace je zobrazován v okně Status 
(má žluté pozadí).

Během konfigurace se provede:
• vyhledání správného portu v počítači, 
 na kterém je připojen Váš adaptér
 (pole Adaptér připojen musí být modré);
• nastavení čísla komunikačního portu
 (pole Adaptér připojen musí být modré);
• kontrola a aktualizace firmware
 (všechny čtyři ukazatele stavu musí
 být modré);
• kontrola a nastavení licence
 (všechny čtyři ukazatele stavu musí  
 být modré).
Po konfiguraci uložte údaje poklepáním 
na tlačítko OK. Údaje se neuloží, pokud 
zavřete okno křížkem!

Výsledek konfigurace (stav adaptéru) je zobrazen 
v pravé části okna Konfigurace adaptéru - 
Licence - Informace o připojení viz obrázek č. 3.


