DATACARD®
Firmware Update
Instructie
Firmware Update Applicatie
voor Windows® Besturingssystemen

Inhoud
Wat u nodig heeft
Update uw firmware met behulp van de Go Green Upgrade CD-ROM
Update uw firmware met behulp van de Go Green Upgrade download
Als ondersteuning gewenst is

Go Green Upgrade

Wat u nodig heeft

1

Plastickaart Printer. Zet
et de printer aan en maak hem print klaar.
Het groene lichtje op de printer moet groen zijn en niet knipperen
knipperen.
Misschien is het nodig
g om de printer handmatig op
‘Ready’ te zetten.
Druk en houd de ’User’
ser’ knop voor 10 seconden (of tot u
piepjes hoort) vast.
Het LCD display (indien
indien aanwezig) zal ‘Ready’ aangeven
en het lichtje op de printer zal groen worden.

2
3

Firmware Update Programma
•

CD-ROM

•

Gedownload

PC voorzien van een ondersteund besturingssysteem
esturingssysteem en met
geïnstalleerde printerdriver
•
•
•
•
•
•
•

Windows® 7, 32- en 64-bit
Windows Server® 2008, 32- en 64-bit
bit
Windows Vista®, 32- en 64-bit
Windows Server 2003, 32-bit
Windows XP, 32-bit
Windows 2000 (Service Pack 4 noodzakelijk)
noodzakelijk
Windows NT 4.0 (Service Pack 6 noodzakelijk)
noodzakelijk

Welk besturingssysteem
em heb ik?
1. Klik op uw PC op Start en klik daarna op
Uitvoeren/Run
2. Type in het vakje winver, en klik op OK.
In het venster dat automatisch naar voren komt, kunt u
zien welk besturingssysteem uw computer gebruikt.
gebruikt
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Update uw firmware met behulp van de Go Green Upgrade CD-ROM
ROM

1
2
3
4

CD
in uw CD-drive.
Plaats de Go Green Upgrade CD-ROM

Selecteer
eer de naam van uw printer uit de lijst Current
Printer.

Klik op de Update knop.

Wacht tot de firmware ge-update
update is.
•

De printer zal piepen en het groene
groen ´Ready´ lichtje
zal knipperen gedurende de overdracht.

•

Belangrijk! Sluit de printer niet af gedurende de
update. Mocht u de stroom naar de printer willen
onderbreken,, wacht dan tot de printer is ge-reset.
ge
Mocht de stroom uitvallen tijdens de update, neem
dan contact op met uw servicemonteur.

•

5
6

Als de firmware update klaar is, zal de printer opnieuw
opstarten als de update succesvol is geweest.
geweest
•

Let op dat de tekst “The
The firmware update is
successful” in het scherm verschijnt.

•

Klik op Close of herhaal de stappen 2 t/m 6 voor het
updaten van eventuele andere printers die op uw pc
zijn aangesloten.

De firmware update zal u vragen de firmware applicatie
software van uw PC te verwijderen.
verwijderen
•
•
•
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Kies Ja/Yes als u klaar bent met de firmware update
applicatie.
Kies Nee/No als u meer printers wilt updaten.
updaten Krijg
toegang tot de firmware
irmware update applicatie via het
desktop icoon om andere printers te updaten.
Plak de Go Green sticker (bij de handleiding
bijgevoegd) linksonder op de printer, zoals hiernaast
is weergegeven.
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Update uw firmware met behulp van de Go Green Upgrade download

1
2

Ga naar www.datacardwebshop.nl en volg de Go Green
link op de inlog pagina. Voordat
Voor
u bij stap 2 kunt
downloaden zult u zich in de webshop moeten registreren.

Vul uw Shop ID en Wachtwoord in het Download
venster in.
Welk besturingsysteem heb ik?
1. Klik op uw PC op Start en klik daarna op
Uitvoeren/Run.
2. Type winver, en klik op OK.
In het venster dat automatisch naar voren
komt, kunt u zien wel besturingssysteem uw
computer gebruikt.

3
4
5
6
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Klik op de Download knop.
knop

Klik op de Opslaan/Save knop als moet kiezen tussen
Uitvoeren/Run of Opslaan/Save
Save.
•

Sla het bestand op op uw computer of

•

Sla het bestand op een externe schijf zoals een USB
stick.

Klik op Uitvoeren/Run om de Firmware Update
Applicatie te starten.

Klik op Uitvoeren/Run in het Download Voltooid venster.
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7
8
9
10

Klik op Uitvoeren/Run in het Beveiligingswaarschuwing
venster om verder te gaan..

Selecteer de naam van uw printer uit de lijst Current
Printer.

Klik op de Update knop.

Wacht tot de firmware ge-update
update is.
• De printer zal piepen en het groen
gro ´Ready´ lichtje zal
knipperen
n gedurende de overdracht.
•
•

11

Als de firmware update klaar is, zal de printer opnieuw
opstarten als de update succesvol is geweest.
•
•

12
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Belangrijk! Sluit de printer niet af gedurende de
update. Mocht u de stroom naar de printer willen
onderbreken,, wacht dan tot de printer is ge-reset.
ge
Mocht de stroom uitvallen
vallen tijdens de update, neem
dan contact op met uw servicemonteur.

Let op dat de tekst “The
The firmware update is
successful”” in het scherm verschijnt.
Klik op Close of vervolg de stappen 8 t/m 11 voor het
updaten van eventuele andere printers die op uw pc
zijn aangesloten.

De firmware update zal u vragen de firmware applicatie
software van uw PC te verwijderen.
•

Kies Ja/Yes als u klaar bent met de firmware update
applicatie.

•

Kies Nee/No als u meer printers wilt updaten. Krijg
toegang tot de firmware update applicatie via het
desktop icoon om andere printers te updaten.

•

Plaats de Go Green sticker (bij een verbruiksartikel
bijgevoegd)) linksonder op de printer zoals hiernaast
is weergegeven.
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Als ondersteuning gewenst is
De firmware update voor uw Datacard plastickaart printer is snel en zeer gemakkelijk uit te voeren. Mocht u zich
toch niet vertrouwd voelen met het zelf installeren of aanvullende vragen hebben, neem dan contact met ons op:
1. Ondersteuning in Nederland
Voor technische ondersteuning in Nederland kunt u contact opnemen met Multi-Post Systems B.V..
Multi-Post Systems B.V. te Dordrecht
Via e-mail: td@multipost.com
Telefonisch: + 31 (0)78 65 48 200
2. Ondersteuning in België/Luxemburg
Voor technische ondersteuning in België/Luxemburg kunt u contact opnemen met Multi-Post N.V..
Multi-Post N.V. te Merchtem
Via e-mail: info@multipost.be
Telefonisch: +32 (0)52 26 01 00

Trademark informatie
Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.
WAARSCHUWING: Het ontwerp en de informatie in deze materialen worden beschermd door Amerikaanse en
internationale auteursrecht.
WAARSCHUWING: Dit computer programma is beschermd door copyright wetten en internationale verdragen.
Ongeoorloofde reproductie of distributie van dit programma, of een gedeelte ervan, kan leiden tot zware civiel-en
strafrechtelijke sancties, en zal worden vervolgd voor zover maximaal is toegestaan volgens het recht.
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