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G-scan 2, Gscan 3 – Konieczna autoryzacja na
stronie www przed aktualizacją
Nowa regulacja koncernu KIA/Hyundai
Koncerny Hyundai oraz Kia zdecydowały się wdrożyć proces uwierzytelniania użytkowników testerów Gscan2, jak i
Gscan3, co umożliwi im diagnozowanie najnowszych modeli tych marek.
Przed dokonaniem aktualizacji wszyscy użytkownicy Gscan 2 muszą utworzyć swoje ID oraz PW na stronie
producenta i dopisać swoje testery do swojego świeżo utworzonego konta.
Wpisując w trakcie dokonywania aktualizacji testera ID oraz PW w oprogramowaniu PC Utility następuje autoryzacja
i dostajemy automatycznie zgodę na diagnozowanie najnowszych modeli Hyundai i Kia m.in. z roku modelowego
2020.
Jeśli właściciel testera Gscan 2 nie chce założyć konta to bez uwierzytelniania (po naciśnięciu SKIP) nadal ma
dostęp do wszystkich innych programów, ale nie do najnowszych modeli Hyundai i Kia.

PROCEDURA:
1. Na początku aktualizacji w programie „PC Utylity” pojawi się poniższe okno.
Naciśnij wtedy „Register / Forgot ID / Password.

2. Zostaniesz wtedy przekierowany na stronę producenta (https://g-scan.gitauto.com:6510/eng/) jak poniżej.

3. Kliknij JOIN aby założyć swoje konto. Po kliknięciu pojawią się opis warunków usług.
Po zapoznaniu się z nimi zaznacz okienko przy „ I agree to the terms and conditions” jeśli się na nie zgadzasz.
Następnie kliknij I AGREE aby przejść dalej.

4. Pojawi się formularz danych do wypełnienia.
Uzupełnij go :
- nadając sobie swoje ID i Password (hasło).
Hasło musi mieć od 6 – 20 znaków i musi zawierać przynajmniej jeden znak specjalny (np. *) oraz liczbę.
- potwierdź hasło
- podaj imię i kraj pochodzenia
- zaznacz czy jesteś właścicielem testera
- wybierz jedno z pytań zabezpieczających na wypadek zagubienia hasła
- wpisz odpowiedź na powyższe pytanie
- przepisz litery i cyfry z ramki aby potwierdzić

Następnie naciśnij CONFIRM
5. Pojawi się komunikat o poprawnym założeniu konta i wysłaniu potwierdzenia na adres e-mail.

6. Na wskazany adres e-mail został wysłany do Ciebie e-mail z kodem weryfikacyjnym. Przejdź zatem do
swojej skrzynki pocztowej. Odbierz e-mail. Będzie on wyglądał następująco:

7. Skopiuj kod weryfikacyjny (tu powyżej dla przykładu podano 123456789) i wróć do strony producenta
( https://g-scan.gitauto.com:6510/eng/ ) i zaloguj się używając wcześniej stworzonego ID i Password.

8. Po zalogowaniu kliknij EMAIL VERIFICATION

Otworzy się następujące okno w które wpisz kod weryfikacyjny jaki otrzymałeś na e-mail

Następnie kliknij CONFIRM. Weryfikacja zostanie zakończona.

9. Z poziomu strony głównej kliknij następnie MY PAGE

Pojawi się wtedy ekran twojego, wcześniej założonego konta.
Dalej kliknij zakładkę REGISTRATION aby dodać swój tester do swojego konta.

Pojawi się poniższy ekran:

Wpisz numer seryjny testera zaczynający się od AR …. lub RAG … oraz kod zabezpieczający.
Kod zabezpieczający możesz odczytać z testera z głównego MENU startowego  zakładka Ustawienia 
zakładka WERSJA (to kod w nawiasie).

Aby zakończyć naciśnij CONFIRM.

Na potwierdzenie zakończenie pojawi się komunikat potwierdzający:

10. Teraz już możesz wrócić do programu PC utylity i dokonać aktualizacji całego oprogramowania włącznie z
najnowszymi modelami KIA / HYUNDAI.

Kliknij CONFIRM po wpisaniu ID i Password i aktualizuj tester jak do tej pory.

