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Gem egne indstillinger 

Sæt USB-nøglen i: 

Inden du indlæser det nye program, kan det 

være en god ide at gemme program og kur-

ver på USB først. 

Se Manual: Menu/Filer 

Hvis de gamle programmer og kurver ikke 

skal gemmes gå videre til side 4. 
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Overfør program fra USB 

Sæt USB-nøglen i. 

Berør øverste højre hjørne og derefter neder-

ste venstre hjørne indenfor 0,5 sekunder for 

at gå Offline.  

Husk: Berør skærmen så yderligt som muligt, 

for at gå Offline. Det kan godt være, at du 

skal forsøge flere gange. 

 

 

 

 

Nederst i skærmbilledet åbnes denne bjælke. 

 

Berør USB og derefter USB Start-up 
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Overfør program fra USB 

Sikkerhedskopi af gammelt program: 

Dette skærmbillede åbnes. 

Vælg sprog. 

For at undgå problemer bør du først gøre 

følgende: 

Lav en sikkerhedskopi af programmet: 

Tryk på Upload 

Næste skærmbillede åbnes. 

 

 

 

I dette skærmbillede tryk på New File: 

Omdøb kopien ved at trykke i feltet med det 

nuværende navn. Der fremkommer nu et ta-

statur. Giv filen det ønskede navn og tryk EN-

TER 

Du er nu tilbage i det viste skærmbillede. 

Tryk Start og programmet uploades nu til 

USB. 

 

 

 

For at kunne downloade det nye program 

tryk:       Back/Back 
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Overfør program fra USB 

Indlæsning af nyt program: 

Du er nu retur ved dette skærmbillede. 

Vælg sprog. 

Tryk på Download 

Næste skærmbillede åbnes. 

 

 

 

 

I dette skærmbillede tryk på Select File. 

Den ønskede fil vælges. 

Tryk Enter 

Tryk Start. 

Boks med teksten "Do you want to download 

the data?" åbnes. Tryk Yes. 

Data indlæses. 
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Overfør program fra USB 

Indlæsning af nyt program: 

Når data er indlæst tryk:   Back/Back/Exit. 

Boks med besked "Are you sure to restart the 

System?" Tryk Yes 

 

 

Du får nu denne menu. 

Se Manual: 

Menu/Setup/Rum 

 

 

 

 

 

 

 

Indlæsning af egne indstillinger: 

Har du gemt dine indstillinger på USB'-

stikken, skal du huske at indlæse dem igen.  

Se Manual: Menu/Filer 
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