FIRMWARE UPGRADE MANUAL VOOR DE DENSON DS1010ROAD V2

Hoe de firmware te laden en instructies:
U kunt de USB-ingang aan de achterkant als op het front (achter het klepje USB-B) gebruiken!
Het bestand wat u kunt downloaden (Gratis) dient u op te slaan op een USB-stick.
Aan de achterkant of achter het klepje waar ook de smartkaart ingaat van de Denson DS1010-ROAD Versie II kunt u de USB-stick
plaatsen.
De ontvanger DS1010 detecteert de USB-stick "USB-A (achterkant) USB-B (front achter het klepje) verbonden"
Middels de afstandsbediening drukt u op USB onder de 9 van het numerieke toetsenbord.
U ziet in het menu dat zich opent de file staan op de USB-stick.
Ga op de file staan en druk op OK, u krijgt nu de boodschap in het Engels te zien; " Do you want to update software/database "
Daaronder ziet u " NEEN " standaard geselecteerd, met de volumecontrole op de afstandsbediening kunt u deze op " JA " zetten.
Als "JA" geselecteerd is druk dan vervolgens op " OK " en de update gaat van start.
Verstoor dit proces niet, wacht tot het proces is afgerond, de ontvanger start opnieuw op.

Software/Firmware afgerond:
Wanneer het proces is afgerond dient u een " Factory Reset " uit te voeren.
Druk op " MENU " en u ziet dat "installatie" geel is opgelicht, druk nu op volume + op de afstandsbediening (Rechts >).
Nu word " Fast Scan " geel van kleur, druk nog één keer op de " Channel Down " / (pijltje naar beneden) en u ziet dat
"fabrieksinstellingen" nu geel word.
Druk op " OK " en u ziet nu " ALLE " geel worden, nogmaals " OK " en u krijgt een boodschap te zien:
WAARSCHUWING, indien u <JA> selecteert, zullen alle data en instellingen
gewist worden. Bent u zeker dat u wilt verder gaan?
Selecteer nu <JA> en druk op OK
Wanneer de STB (ontvanger) opnieuw is opgestart is de nieuwe firmware van kracht.
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