
GELIEVE DIT ARTIKEL NIET TE BESTELLEN!!!!! DE UPDATE STAAT BESCHREVEN IN DE TEKST!!!!

Wanneer een nieuw bankbiljet wordt uitgegeven is het noodzakelijk dat u een update van de AT100 doet
Gelieve de volgende instructies stap voor stap te volgen
Laatste update: 7/2019
GETEST EN WERKEND BEVONDEN VOOOR HET NIEUWE 100 en 200 EUR BILJETTEN !!!!

AANDACHT:

Zorg ervoor dat u de AT100-update kabel heeft gekocht, dit is niet een gewone USB-kabel, maar een speciale USB-kabel met een ingebouwde COM-poort!
Deze installatie is getest op Windows XP, Vista, Win7, Win8 en Windows 10, HET IS NIET GESCHIKT VOOR MAC / LINUX!
Opmerking: de eerste serie van de AT100 kan NIET upgedate worden!
Hoe te weten ? Wel aan de onderkant van de machine vind u een sticker met het modelnummer enzo
Dit is een voorbeeld van een machine die NIET kan geupdate worden:

De machines met deze sticker kunnen wel geupdate worden:

 

INSTALLATIE:

*** Gelieve de USB kabel nog NIET aan te sluiten op uw computer voor het installeren van de software ***

1. 1) Download de USB driver: klik hier
 

2. 2) Dubbelklik op het gedownloade bestand
 

3. 3) Nu ziet u dit:

 
4. 4) Klik op "INSTALL"

 
5. 5) Nu ziet u dit scherm:

 
6. 6) Klik OK en sluit dit venster:

 
7. 7) Herstart uw computer!

 
8. 8) Na de herstart mag u de USB kabel connecteren aan uw computer (NOG NIET AAN DE AT100!!), dit zal de COM poort die zich in de USB kabel bevindt installeren, wacht zeker 5 minuten om zeker te zijn dat uw computer de kabel goed heeft geinstalleerd

 
9. 9) Gelieve nu de UPDATE TOOL en de software-update voor uw toestel te downloaden door op elk van hun te klikken:

UPDATE TOOL
Aanbevolen: Software update voor EUR en GBP biljetten: EUR+GBP_AT100_P35.ses*
Software update voor EUR en CHF biljetten: EUR+CHF_AT100_P35.ses*
 
*Indien in stap 13 uw toestel niet wordt gevonden, gelieve dan de alternatieve software UPDATE TOOL te proberen: 2e UPDATE TOOL samen met deze software: C06_LED_EUR+GBP SERIAL AA1000001-AA1001008_AB1000001-AB1000504.EUP

10. 10) Dubbelklik op de file "Update Tool.exe" :

 
11. 11) In dit scherm klikt u op “LoadFile”

 
12. 12) In dit venster kiest u ( "kiezen" betekent "selecteren" of klik gewoon op het bestand) het software-update bestand voor uw toestel (kijk aub niet naar de bestandsnaam in de afbeelding hieronder, dit is slechts een voorbeeld !!!)

 
13. 13) De update is nu klaar om naar uw AT100 gestuurd te worden (File length is niet langer 0): 

(de nummers 12336 in onderstaande afbeelding zijn juist een voorbeeld, geen zorgen als u andere cijfers ziet!!)

 
14. 14) Ontkoppel de stroomkabel van de AT100

 
15. 15) Sluit de andere kant van de USB update kabel aan op uw AT100 (“updatable socket”)

 
16. 16) Druk nu tesamen op de rechter en linkerknop van uw AT100 EN steek ondertussen de stroomkabel er ook terug in

 
17. 17) Het scherm zal er zo uitzien:

 
18. 18) Op uw computer, in dit scherm drukt u op “Program”:

 
19. 19) Wacht even zodat de update naar uw AT100 gestuurd kan worden:

 
20. 20) Op het einde ziet u dit scherm:

 
21. 21) Test nu met verschillende bankbiljetten of de AT100 correct werkt

 

PROBLEMEN:
Moest u toch nog problemen hebben met de installatie of als uw computer uw AT100 niet vind, gelieve dan de volgende stappen uit te voeren (we gaan nakijken of de COM poort die in de USB kabel zit wel herkend wordt):

- Klik in Windows Verkenner met de rechtermuisknop op "Computer" en kies "Eigenschappen"

- In dit venster klik op "Apparaatbeheer":

 
- Klik op het pijltje aan de linkerkant van "Poorten (COM & LPT):

 
- In het volgende venster kunt u dubbelklikken op “USB-SERIAL CH340”

 
- In dit venster klikt u op "Poort instellingen" en vervolgens op "Geavanceerd"

 
- In dit venster klikt u op "COM-poort nummer" en kies in de lijst COM1, COM2 of COM3

 

http://olympia.be/download/AT110/CH341SER20160928.EXE
http://olympia.be/download/AT110/ACROPAQ%20Software%20Update%20V20.exe
http://www.acropaq.be/download/AT100/EUR_GBP_AT100_P35.ses
http://www.acropaq.be/download/AT100/EUR_CHF_AT100_P35.ses
http://olympia.be/download/AT100/ACROPAQ%20Software%20Update%20V10.exe
http://olympia.be/download/AT100/C06_LED_EUR+GBP%20SERIAL%20AA1000001-AA1001008_AB1000001-AB1000504.EUP

