Uppgradering av Reflex
Att uppdatera Reflex kan delas upp i tre steg:
1. Nerladdning
2. Installation på datorn
3. Uppdatering av Reflex
Nerladdning
•
•
•

•
•

Gå in på www.sarosvagstrom.com, Support & Downloads.
Ladda ner de två senaste filerna under Reflex... dvs. Uppdatering och Språkfil.
Lägg dem på datorns skrivbord.
(Ex. filnamn: Reflex_TT_v430.exe och Reflex_TT_v430_SVE.exe)
Dubbelklicka på Uppdateringsfilen för att installera den på din dator.
OBS! En del virusprogram tillåter inte att man installerar exe-filer. Avaktivera i så fall
ditt virusprogram tillfälligt... se manualen för ditt virusprogram. Vi kan inte hjälpa till
med denna typ av support!
Låt programmet lägga en ikon på skrivbordet när det frågar.
När det är klart, dubbelklicka på språkfilen och sedan på "Unzip". Klicka på ”Close” när
det är klart (4 filer uppackade)
OBS! Om du inte installerar denna fil får du inte med svenska i din uppgradering.
Nu är installationen av uppgraderingen på din dator klar.

Uppgradering via USB (Denna metod rekommenderas!!)
Detta går snabbt och är enkelt, men du behöver en speciell USB-kabel.
(USB A-A, MALE-MALE) Du kan köpa en sådan från oss om du vill.
Det är viktigt att du utför de olika stegen i rätt ordning
•
•
•

Anslut USB-kabeln mellan datorn och Reflex, med Reflex avstängt.
(Reflex piper till, och displayen säger: USB link UP Run MAKEAPP on your PC
Dubbelklicka på ikonen som installerades på skrivbordet… följ instruktionerna.
KLART! Koppla bort usb-kabeln från Reflex. Den är nu uppdaterad.

Uppgradering via Compact Flash Card
Detta är det snabbaste sättet. Du behöver ett Compact Flash Card samt möjlighet att ansluta
det till din dator. Du kan behöva en speciell adapter
Du kan köpa ett Compact Flash Card och adapter från oss om du vill.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anslut Compact Flash Card till din dator.
Dubbelklicka på ikonen som installationsprogrammet lade på ditt skrivbord.
Nu öppnas en programruta, Makeapp V. 1:29
Klicka på fliken "UPDATE VIA COMPACT FLASH CARD" överst upp.
Under "Destination folder", klicka på "Change" och leta dig fram till ditt Compact Flash
Card. Den har en bokstavsbeteckning, ex.vis E
Klicka i rutorna "English" och "Svenska"
Klicka på "Start" och följ instruktionerna.
Sätt i Compact Flash Card i din Reflex på vänster sida och starta den.
Följ instruktionerna på displayen.

