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ΟΔΗΓΙΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 

ΑΝΙΧΝΕΤΣΗ ΠΛΑΣΩΝ ΧΑΡΣΟΝΟΜΙΜΑΣΩΝ 

 RATIOTEC SOLDI SMART PRO USD 

 

Απαιτείται καλώδιο από θύρα MINI USB ςε θύρα USB. 

Επιπλζον κα πρζπει να γνωρίηουμε α) τον ςειριακό αρικμό του ανιχνευτι (ζχει τθν μορφι 1234ΧΧ12345) και 

κα τον βροφμε γυρίηοντασ ανάποδα τθν ςυςκευι και ανοίγοντασ το καπάκι του τμιματοσ τθσ μπαταρίασ, β) 

τον αρικμό αναβάκμιςθσ (update licence number for Euro Series 2), ο οποίοσ αποτελείται από περίπου 24 

ψθφία και αναγράφεται ςε ειδικό ταμπελάκι ςτο πίςω μζροσ τθσ ςυςκευισ ςασ. 

 

Ακολουκοφμε τον ςχετικό ςφνδεςμο και κατεβάηουμε το πρόγραμμα UpdateManager. To κάνουμε 

εγκατάςταςθ ςτον υπολογιςτι μασ μαηί με όλα τα ςχετικά υποπρογράμματα που μασ προτείνει. 

Τρζχουμε το πρόγραμμα και ακολουκοφμε τισ οδθγίεσ.  

 

 

1. Στθν παρακάτω εικόνα επιλζγουμε “Update device”. 
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2. Συμπλθρϊνουμε τον Σειριακό Αρικμό τθσ μθχανισ μασ ο οποίοσ αναγράφεται ςε ταμπελάκι ςτο πίςω 

μζροσ τθσ, π.χ 2844SB00008 και πατάμε NEXT. 

 

 
 

3. Αμζςωσ μετά μασ ηθτάει να επιλζξουμε το μοντζλο. Επιλζγουμε το μοντζλο Soldi Smart Pro USD 

μαρκάροντασ τον κφκλο ςτα αριςτερά του. Πατάμε ΟΚ και μετά ΝΕΧΣ.  
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4. Στθν ςυνζχεια μασ ηθτάει να ειςάγουμε τον αρικμό αναβάκμιςθσ (update licence number) ο οποίοσ 

αναγράφεται ςε ταμπελάκι ςτο πίςω μζροσ τθσ ςυςκευισ μασ και αποτελείται από περίπου 24 ψθφία. 

Τον ςυμπλθρϊνουμε και πατάμε ΝΕΧΣ. 

5. Στθν επόμενθ εικόνα πατάμε ΝΕΧΣ. 
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6. Κατόπιν επιλζγουμε το πρόγραμμα που κα φορτωκεί ςτθν ςυςκευι μασ. Είναι το πρϊτο, το οποίο 

υποςτθρίηει EUR, USD, GBP, CHF. Μαρκάρουμε τον κφκλο ςτα αριςτερά και πατάμε ΝΕΧΣ. 

 

7. Συνδζουμε το καλϊδιο τροφοδοςίασ τθσ ςυςκευισ μασ ςτθν παροχι ρεφματοσ, χωρίσ να ανοίξουμε τον 

διακόπτθ τροφοδοςίασ. Πατάμε ΝΕΧΣ.  
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8. Συνδζουμε τθν μθχανι μασ με τον υπολογιςτι μασ χρθςιμοποιϊντασ το καλϊδιο αναβάκμιςθσ από 

κφρα ΜΙΝΙ USB (τθσ ςυςκευισ μασ) ςε κφρα USB (του υπολογιςτι μασ). Πατάμε ΝΕΧΣ. 

      
9. Κρατάμε πατθμζνα και τα 3 πλικτρα τθσ ςυςκευισ μασ ταυτόχρονα και τα αφινουμε όταν θ οκόνθ 

δείξει «UPDATE». Πατάμε YES  και  ΝΕΧΣ. 
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10. Η αναβάκμιςθ αρχίηει και εμφανίηεται θ παρακάτω εικόνα.   

 

11. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα θ αναβάκμιςθ ολοκλθρϊνεται και εμφανίηεται θ παρακάτω εικόνα. 

Πατάμε READY. 
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12. Στθν επόμενθ εικόνα πατάμε FINISH. 

 

13. Κλείνουμε τον διακόπτθ τροφοδοςίασ και αποςυνδζουμε το καλϊδιο τθσ αναβάκμιςθσ.  

14. Ανοίγουμε ξανά τον διακόπτθ ςτο ΟΝ και θ μθχανι μασ είναι πλζον αναβακμιςμζνθ και αναγνωρίηει τα 

νζα χαρτονομίςματα 100€ και 200€ ςειράσ ES2. 

 

ημείωςη 1: 

Στθν  περίπτωςθ που κάτι δεν πάει καλά κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, το πρόγραμμα κα μασ 

ηθτιςει να επαναλάβουμε τθ διαδικαςία, πατϊντασ RETRY.  

  

ημείωςη 2: 

Για να δοφμε τθν version του νζου software (V26), κάνουμε τα εξισ: 

Με το διακόπτθ ςτο OFF, κρατάμε πατθμζνο το πλικτρο START μζχρι να εμφανιςτεί θ version του 

προγράμματοσ ςτθν οκόνθ. Μετά από λίγο θ οκόνθ ςβινει μόνθ τθσ. 

 

 

 

 


