PC gebruikers
Target - software update procedure voor PC gebruikers
Volg deze instructies voor het updaten van uw MXL017 Target Satelliet Systeem
STAP 1 - Download bestand
1. U heeft een lege USB stick nodig om het bestand naar toe
te kopiëren (eventueel geformatteerd met VAT).

3. Vind de software update selectie

op www.maxview.co.uk
Download het bestand volgens stappen 4 & 5.

2. Plaats de USB stick in een leeg slot van u w
PC of Laptop.

4. Referentie hieronder.

Rechtermuisknop
en selecteer:
‘Sla bestand op als’
of ‘Sla link op als’
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Sla het bestand als volgt op:
1. Selecteer uw USB stick in de linke rlijst (verwijderbare schijf).
2. Klik op opslaan.
3. Het update bestand is nu op uw USB stick geplaatst
en klaar voor het updaten van de co ntrol box.
4. Verwijde r (veilig) uw USB stick.

Ga verder op de volgende pagina

STAP 2 - Update het bestand naar uw control box
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Aan/uit
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1. Zet uw Control Box aan.

Sync/
update
LED

USB
poort

2. Druk de Sync/update knop (op de het voorpanel van de Control Box) in en houd
deze ongeveer 7 seconden ingedrukt, tot het Sync/update LED rood oplicht.

Indrukken en 7 seconden
ingedrukt houden

3. Plaats de USB stick . Het SYNC LED

lampje zal groen oplichten wanneer
de data wordt overgezet.

4. Wanneer het

SYNC LED lampje uit gaat,
zet de Control Box uit en verwijder de USB stick.

Het overzetten van de data duurt ongeve
er
10 tot 60 seconden.

LED gaat uit

Zet de Control Boxuit

Verwijder de USB stick

5.

Zet uw Control Box weer aan. Het update LED lampje zal rood en groen oplichten
wanneer de data wordt overgezet naar het Control Box geheugen .

Zet aan

Ga verder voor probleemoplossing

Het LED lampje zal
rood en groen oplichte n

6. Wanneer het SYNC

LED lampje uit gaat,
is de update afgerond.

Update afgerond

Probleemoplossing
Formatteren van uw USB stic k

1. Rechtermuisklik op verwijderbare schrijf (USB stick) in

2. Selecteer ‘formatteren...’

‘computer’

3. Formatteer uw USB Stick door FAT te selecteren.

4. Uw USB stick is klaar voor gebruik.

(Let op! Alle h uidige bestanden op uw USB stick zullen
worden verwijderd)

Selecteer OK

Selecteer start

