Opgradering af Kongsberg efter normal opstart Upgrade1 og 2:
Start anlægget normalt, så der står "Indsæt kort", ”Sett inn kort” el. tilsv. på alle skærme.
Opgradering af program i Server/monitor: (Upgrade1)
1. Sæt disken Upgrade1 i centralenheden
2. Indsæt anlægskort i centralenheden
3. Centralenheden vil nu begynde at læse disken, og det vil vises en besked der
siger "Upgrade in progress", ”Oppgradering pågår” el. på skærmene.
Opgraderingen kan tage fra 15 sekunder til 30 minutter afhængigt af hvor meget der skal opgraderes
4. Når opgraderingen er færdig vises ”Oppgradering ferdig” el.lin. på skærmene.
Kontroller, at dette står på alle skærme.
Hvis en eller flere skærme ikke er færdig eller viser fejlmeddelelse, opgraderes disse igen.
5. Fjern disketten og anlægskort fra centralenheden og anlægget genstartes.
Sprog på monitor:

Ver. 123DK eller senere
1. Isæt anlægskort i monitor.
2. Vælg ”Monitor Setup”
3. Vælg ”Language = Swedish”.
4. Gentag 2 – 3 for alle monitorer.

Tag anlægskort ud. Systemet genstarter og der er nu dansk tekst på monitor.
Opgradering af skydeprogrammer: (Upgrade2) (Kun nødvendigt ved programskift.)
1. Sæt disken Upgrade2 i centralenheden
2. Indsæt anlægskort i centralenheden
3. Centralenheden vil nu begynde at læse disken, og det vil vises en besked der
siger "Upgrade in progress", ”Oppgradering pågår” el. på skærmene.
Opgraderingen kan tage fra 15 sekunder til 30 minutter afhængigt af hvor meget der skal opgraderes
4. Når opgraderingen er færdig vises ”Oppgradering ferdig” el. på skærmene.
Kontroller, at dette står på alle skærme.
Hvis en eller flere skærme ikke er færdig eller viser fejlmeddelelse, opgraderes disse igen.
5. Fjern disketten og anlægskort fra centralenheden og anlægget genstartes.
Systemet er klar igen når monitor siger ”Tryk en knap eller isæt kort”
Hvis ikke alle monitorer melder færdig, prøves igen, evt. kun med den/de som ikke er færdige.

VINGSTEDVEJ 27
DK-7182 BREDSTEN
T: +4576656700
CVR: 65703211
WWW.SKYDEBANEFORENINGEN.DK

