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ΟΓΗΓΙΔΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΚΑΤΑΜΔΤΡΗΤΗ RATIOTEC RAPIDCOUNT S275 

 

Απαιηείηαι καλώδιο από θύρα USB type B ζε θύρα USB. 

Επηπιένλ ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηνλ ζεηξηαθό αξηζκό ηεο κεραλήο (έρεη ηελ κνξθή 1234ΧΧ12345) θαη ηνλ 

αξηζκό αλαβάζκηζεο (update licence number for Euro Series 2), ν νπνίνο απνηειείηαη από πεξίπνπ 24 ςεθία. 

Καη νη δύν αξηζκνί αλαγξάθνληαη ζε εηδηθά ηακπειάθηα ζην πίζσ κέξνο ηεο κεραλήο ζαο. 

 

Αθνινπζνύκε ηνλ ζρεηηθό ζύλδεζκν θαη θαηεβάδνπκε ην πξόγξακκα UpdateManager. To θάλνπκε εγθαηάζηαζε 

ζηνλ ππνινγηζηή καο καδί κε όια ηα ζρεηηθά ππνπξνγξάκκαηα πνπ καο πξνηείλεη. 

Τξέρνπκε ην πξόγξακκα θαη αθνινπζνύκε ηηο νδεγίεο.  

 

 

1. Σηελ παξαθάησ εηθόλα επηιέγνπκε “Update device”. 
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2. Σπκπιεξώλνπκε ηνλ Σεηξηαθό Αξηζκό ηεο κεραλήο καο ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζε ηακπειάθη ζην πίζσ 

κέξνο ηεο, θάησ από ην barcode (π.ρ. 4955DG00144) θαη παηάκε NEXT. 

 

 

 

3. Σηελ επόκελε εηθόλα καο δεηάεη λα εηζάγνπκε ηνλ αξηζκό αλαβάζκηζεο (update licence number) ν νπνίνο 

αλαγξάθεηαη ζε ηακπειάθη ζην πίζσ κέξνο ηεο κεραλήο καο θαη απνηειείηαη από πεξίπνπ 24 ςεθία. Τνλ 

ζπκπιεξώλνπκε θαη παηάκε ΝΔΧΤ. 

4. Σηελ επόκελε εηθόλα επηιέγνπκε ην πξόγξακκα πνπ ζα θνξησζεί ζηελ κεραλή καο καξθάξνληαο ηνλ 

θύθιν ζηα αξηζηεξά θαη παηάκε ΝΔΧΤ. 
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5. Σπλδένπκε ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο ηεο κεραλήο καο ζηελ παξνρή ξεύκαηνο, χωρίς λα αλνίμνπκε ηνλ 

δηαθόπηε ηξνθνδνζίαο. Παηάκε ΝΔΧΤ. 
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6. Σπλδένπκε ηελ κεραλή καο κε ηνλ ππνινγηζηή καο ρξεζηκνπνηώληαο ην θαιώδην αλαβάζκηζεο από ζύξα 

USB type B (ηεο κεραλήο καο) ζε ζύξα USB (ηνπ ππνινγηζηή καο). Παηάκε YES, θαη θαηόπηλ ΝΔΧΤ. 

 

7. Αλνίγνπκε ηνλ δηαθόπηε ηξνθνδνζίαο ζην ΟΝ. Η αλαβάζκηζε αξρίδεη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο 

αθνύγεηαη ήρνο από ηελ κεραλή καο. Μεηά από κεξηθά δεπηεξόιεπηα, ε αλαβάζκηζε νινθιεξώλεηαη θαη 

αθνύγνληαη 2 δηαδνρηθά κπηπ. 
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8. Σηελ επόκελε εηθόλα, παηάκε ηαπηόρξνλα ΑDD και RESET ζηην μηχανή μας θαη ξπζκίδνπκε ηνλ αξηζκό 

πνπ δείρλεη ε νζόλε ηεο κεραλήο καο θάησ από ην AMOUNT ζην 92 , ρξεζηκνπνηώληαο ηα πιήθηξα +1 

(μικραίνει ο αριθμός) θαη +10 (μεγαλώνει ο αριθμός). Παηάκε RESET γηα επηβεβαίσζε, θαη ΝΔΧΤ 

ζηνλ ππνινγηζηή καο. 
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9. Η αλαβάζκηζε έρεη νινθιεξσζεί κε επηηπρία.  Σηελ παξαθάησ εηθόλα, παηάκε Ready. 

 

10. Σηελ παξαθάησ εηθόλα παηάκε Finish. 
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11. Κιείλνπκε ηνλ δηαθόπηε ηξνθνδνζίαο θαη απνζπλδένπκε ην θαιώδην ηεο αλαβάζκηζεο.  

12. Αλνίγνπκε μαλά ηνλ δηαθόπηε ζην ΟΝ θαη ε κεραλή καο είλαη πιένλ αλαβαζκηζκέλε θαη αλαγλσξίδεη ηα 

λέα ραξηνλνκίζκαηα 100€ θαη 200€ ζεηξάο ES2. 

 

Σημείωζη 1: 

 

Σηελ  πεξίπησζε πνπ θάηη δελ πάεη θαιά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ην πξόγξακκα ζα καο δεηήζεη 

λα επαλαιάβνπκε ηε δηαδηθαζία από ηελ αξρή, παηώληαο RETRY.  

  

 

Σημείωζη 2: 

 

Γηα λα δνύκε ηελ version ηνπ λένπ software (V275.08), θάλνπκε ηα εμήο: 

Κξαηάκε παηεκέλν ην πιήθηξν START γηα 3 δεπηεξόιεπηα θαη παηάκε κία θνξά ην πιήθηξν +1/+10 

(device info). 

Βιέπνπκε όηη ε version είλαη ε V275.08. Παηάκε 2 θνξέο ην πιήθηξν CURR γηα επηζηξνθή ζηελ αξρηθή 

νζόλε θαη ε κεραλή είλαη έηνηκε γηα ρξήζε. 

 

 

 

 


