ZMIANA LOGOTYPÓW W G-SCAN
Po aktualizacji testera w menu „Diagnostyka” pojawią się następujące logotypy marek producentów.

Jeżeli chcesz je zmienić na loga producentów pojazdów postępuj według poniższych wskazówek:
1. Wyłącz tester, wyciągnij kartę pamięci SD i włóż ją bezpośrednio do komputera PC (jeżeli ma on
takie gniazdo) lub poprzez adaptor USB.
2. Otwórz zawartość karty pamięci SD w komputerze jak normalny dysk.
3. Na karcie SD otwórz katalog w następującej ścieżce dostępu Gscan AM \ IMG \ MAIN_AM
4. Włóż do napędu DVD otrzymaną płytę z najnowszą aktualizacją.
5. Na płycie DVD otwórz katalog „Logotypy”
6. Skopiuj zawartość katalogu „Logotypy” z płyty DVD na kartę pamięci SD właśnie do otwartego
katalogu w ścieżce Gscan AM \ IMG \ MAIN_AM.
UWAGA:
Nie kasuj uprzednio żadnych plików w katalogu w ścieżce Gscan AM \ IMG \ MAIN_AM.
Przy kopiowaniu system Windows zapyta czy nadpisać (zastąpić) pliki. Naciśnij „Tak na wszystkie”
7. Po skopiowaniu przełóż kartę SD z powrotem do testera G-scan.
8. Włącz urządzenie i wejdź do menu” Diagnostyka”. Gotowe.
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ZMIANA LOGOTYPÓW W G-SCAN 2
Po aktualizacji testera w menu „Diagnostyka” pojawią się następujące logotypy marek producentów
zawierające jedynie nazwy.
Jeżeli chcesz je zmienić na loga producentów pojazdów postępuj według poniższych wskazówek:
1. Wyłącz tester, wyciągnij kartę pamięci SD i włóż ją bezpośrednio do komputera PC (jeżeli ma on
takie gniazdo) lub poprzez adaptor USB.
2. Otwórz zawartość karty pamięci SD w komputerze jak normalny dysk.
3. Na karcie SD otwórz katalog w następującej ścieżce dostępu GscanAM \ IMG \ MAKER
4. Włóż do napędu DVD otrzymaną płytę z najnowszą aktualizacją.
5. Na płycie DVD otwórz katalog „Logotypy”
6. Skopiuj zawartość katalogu „Logotypy” z płyty DVD na kartę pamięci SD właśnie do otwartego
katalogu w ścieżce GscanAM \ IMG \ MAKER
UWAGA:
Nie kasuj uprzednio żadnych plików w katalogu w ścieżce GscanAM \ IMG \ MAKER
Przy kopiowaniu system Windows zapyta czy nadpisać (zastąpić) pliki. Naciśnij „Tak na wszystkie”
7. Po skopiowaniu przełóż kartę SD z powrotem do testera G-scan.
8. Włącz urządzenie i wejdź do menu” Diagnostyka”. Gotowe. Zobaczysz nastepujące loga.
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