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SD kort type 
SD micro  

Vi anbefaler man bruger et ”class 4”, som minimum. 

 

 

Filer på kortet 
Modtager man softwaren via internettet, vil der være tale om en pakket zip fil, hvori alle 

filerne er samlet. 

Denne zip fil vil være navngivet med dato og version. 

Alle filerne fra zip filen skal pakkes ud og kopieres til SD kortet. De skal ligge direkte på SD 

kortet, og IKKE i en mappe. 

 

Første trin 
Sørg for at styringen står i Standby, og begge I/O knapper på forsiden er røde. 

 

Fremgang for isætning af kort 
Sluk for styringen 

Fjern de 4 skruer i hjørnerne på fronten. 

Afmonter fronten fra bunden, og kig på bagsiden af fronten 

Lås SD kortholderen op, ved at skubbe låget tilbage. 

Åben SD kortholderen op.  

Læg SD kortet i holderen – læg mærke til indhakket der skal passe. 

Luk SD kortholderen ned over kortet igen. 

Lås SD kortholderen igen ved at skubbe låget frem, mens man holder låget nede. 

Sæt Fronten sammen med bunden igen. 

Tænd for styringen. 
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Bootloader menu 
Pop up menuen vises når styringen tændes, eller et SD kort sættes i, i 15 sekunder. 

Vælger man nej i pop up menuen, eller lader de 15 sekunder løbe ud, vises pop up menuen 

ikke igen før kortet har været taget ud, eller styringen har været slukket. 

 

 
 

 

Bootloader funktioner 
Opdater alt: Med et tryk her, opdateres bunden, toppen og billederne fra SD kortet, og 

bagefter starter styringen selv op i det nye program. 

 

 

 
Hvis opdateringen bliver afbrudt i utide (kablet til skærmen ikke sat korrekt i, kort sidder ikke 

korrekt i holderen, strømmen går osv.), så kan opdateringen altid startes forfra igen. 
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Version 
Man kan altid tjekke hvilken version man har under opstart af styringen. 

 

 

 

 

 

Ingen forbindelse til bund 
I opstart, hvis der ikke etableres forbindelse til bunden, vises pop up menuen hvis et SD kort 

er sat i. 

 

 
 
Forkert versionsmatch 
I opstart, hvis versioner ikke matcher, vises pop up menuen hvis et SD kort er sat i. 

 

 


