
CPX-900-SERIE

UPDATEPROCEDURE VOOR SOFTWARE

Deze handleiding beschrijft de procedure om uw accutester probleemloos 
te updaten.

Lees de aanwijzingen zorgvuldig door en voer de genoemde stappen uit.

Opmerking: Doordat er verschillende versies zijn, kan de locatie van 
de pictogrammen op de schermafbeeldingen in deze procedure 
afwijken van de werkelijke locatie op uw accutester.

ONDERDEELNR.: 

!
Tijdens de procedure moet het apparaat met klemmen op een accu zijn aangesloten. 
Als er geen accu is aangesloten tijdens het tweede gedeelte van de updateprocedure, kan het zijn dat het apparaat op een 
servicelocatie opnieuw opgestart moet worden. 

Visueel Stap-voor-stapprocedure
Voor een draadloze updateprocedure moet u zijn verbonden met een stabiel wifinetwerk. 

Hoe controleert u dat?
U kunt zien of u met een wifinetwerk bent verbonden als het wifipictogram in het 
hoofdmenu zichtbaar is.

Ga in het hoofdmenu naar Messages (Berichten) en selecteer het bericht met de melding 
dat er een update beschikbaar is.

De update wordt automatisch geladen. 

Waarschuwing
Zorg ervoor dat het apparaat is verbonden met een accu zodat het apparaat tijdens het 
updaten niet zonder spanning raakt. 

Het apparaat maakt verbinding met het laatst gebruikte netwerk. 

Probleem? 
Volg de volgende stappen als het apparaat geen verbinding met een netwerk kan maken. 

Geen probleem?
Als het apparaat probleemloos verbinding maakt met een wifinetwerk, wordt de update 
automatisch uitgevoerd. Dit duurt 15 tot 30 minuten, afhankelijk van de draadloze 
verbinding. 



Visueel Stap-voor-stapprocedure
Als het apparaat niet direct op een draadloos netwerk kan worden aangesloten, zoekt 
het apparaat beschikbare netwerken. 

Selecteer het netwerk waarmee u verbinding wilt maken. 

Als het netwerk met een wachtwoord is beveiligd, wordt u gevraagd om het Password 
(Wachtwoord) in te voeren en moet u rechts onderaan op het scherm op ‘Save’ (Opslaan) 
klikken.

Het apparaat maakt verbinding met het netwerk dat u hebt geselecteerd. 

Probleem? 
Als u nog altijd geen verbinding kunt maken met een netwerk, kunt u het nog één 
keer proberen. Neem voor ondersteuning contact op met de dichtstbijzijnde servicepartner 
als het probleem blijft bestaan.

Geen probleem?
Als het apparaat probleemloos verbinding maakt met een wifinetwerk, wordt de update 
automatisch uitgevoerd. Dit duurt 15 tot 30 minuten, afhankelijk van de draadloze 
verbinding. 

Het apparaat is aan het updaten. 

Tijdens het updaten het apparaat niet verplaatsen of loskoppelen van de accu. 

Nadat de update is geïnstalleerd, start het apparaat opnieuw op. 

Het apparaat is klaar om opnieuw gebruikt te worden. 

Probleem?
Neem voor ondersteuning contact op met de dichtstbijzijnde servicepartner als u tijdens 
of na het updaten problemen ervaart. 
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