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ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΑΡΧΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟ USB STICK
Κατεβάηουμε το αρχείο τθσ αναβάκμιςθσ και το αποκθκεφουμε ςε ζνα USB stick, το
οποίο κα πρζπει να είναι FAT32.

ΟΔΗΓΙΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΑΝΙΧΝΕΤΣΩΝ ΣΕ 121 & ΣΕ 122
Ενζργεια
1.Η ςυςκευι είναι κλειςτι, ςυνδεδεμζνθ ςτο ρεφμα.

Οκόνθ

2.Συνδζουμε το USB stick (το οποίο περιζχει το πρόγραμμα τθσ
αναβάκμιςθσ) με τον adaptor USB mini ςε USB.
Στθ ςυνζχεια ςυνδζουμε τον adaptor ςτθν ειδικι υποδοχι ςτο πίςω μζροσ
τθσ ςυςκευισ.
Σθμ.: O αντάπτορασ αυτόσ υπιρχε ςτθν ςυςκευαςία του ανιχνευτι κατά τθν
αγορά του. Εναλλακτικά μπορεί να χρθςιμοποιθκεί οποιοςδιποτε του
εμπορίου.
3.Ρατάμε το πλικτρο REP/CLR και ταυτόχρονα το πλικτρο ΟΝ/ΟFF και LOAD
αρχίηει να φορτώνει το πρόγραμμα.
4. Πταν τελειώςει θ διαδικαςία τθσ αναβάκμιςθσ, θ ςυςκευι κα ανοίξει μόνθ
τθσ. Αφαιροφμε τον αντάπτορα με το USB stick και κα είναι ζτοιμθ για χριςθ.
Σθμ.: Στθν περίπτωςθ που δεν ανοίξει μόνθ τθσ, αποςυνδζουμε πρώτα το
καλώδιο τροφοδοςίασ από τθν ςυςκευι και μετά τον αντάπτορα με το USB.
Ξαναςυνδζουμε ςτο ρεφμα, ανοίγουμε τθν ςυςκευι με το ON/OFF (δείχνει
ςτιγμιαία τθ νζα version V211) και είναι ζτοιμθ για χριςθ.

Εάν δεν κζλετε να ςβινει αυτόματα θ ςυςκευι μετά από 5 λεπτά αδράνειασ,
ακολουκιςτε τισ παρακάτω οδθγίεσ.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΝΑ ΜΗΝ ΒΗΝΕΙ Η ΤΚΕΤΗ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ 5 ΛΕΠΣΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑ

Ενζργεια
1.Ανοίγουμε τθν ςυςκευι με το ON/OFF.

Οκόνθ
V211, και μετά:
Euro 0
0
2.Ρατάμε ταυτόχρονα CUR/DIR και REP/CLR.
1 211
0
3.Ρατάμε REP/CLR τόςεσ φορζσ μζχρι να δείξει:
21 0
0
4.Ρατάμε REP/CLR παρατεταμζνα μζχρι να δείξει: 21 1
0
5.Ρατάμε το ON/OFF ςτιγμιαία για αποκικευςθ. Euro 0
0
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