Werkwijze updaten van de UNIKON datalogger/duivenklok.
Belangrijk zijn de volgende zaken:
1- er zijn 2 verschillende updates, één voor de profi/medium en één voor de champ en champ+
2- Het is niet mogelijk om de champsystemen up te daten via de profi/medium dataloggers.
3- Profi en medium updaten via de verenigingen.
4- Champ en Champ+ systemen:
Indien U een Champ+ systeem heeft met een (standaard) USB kabel kunt U de update zelf verzorgen.
Indien U een champ systeem heeft en/of niet de mogelijkheid heeft om zelf de update te verzorgen
Neem dan contact op met het verkooppunt waar u uw champsysteem heeft gekocht.

1: updaten van profi en medium datalogger/duivenklok:
- Open het programma: ucnl3.46_legacy.
- Doe de volgende handelingen:
- Schakel de UNIKON profi/medium datalogger/duivenklok uit.
- Sluit de UNIKON PC-kabel aan op de compoort van Uw PC en de datalogger/duivenklok.
- Klik op de tekst " update" .
- Schakel de datalogger/duivenklok aan zodra de blauwe balk op het PC-scherm begint te "lopen".
- Indien de software is geinstalleerd verschijnt er een groen scherm op Uw PC.
- Hierna één voor één de profi en mediumopslagmodulen plaatsen in de datalogger
(de software loopt automatisch van de datalogger/duivenklok naar de opslagmodule. Zodra de liefhebber
zijn module plaats in zijn datalogger/duivenklok ontvangt deze ook automatisch de nieuwe software)
LET OP: na de update zijn de vluchten uit de inkorfklok en de eventueel ingegeven getekenden.

2: updaten van de Champ+ datalogger/duivenklok:
- Installeer het UNIKON-link programma
(hiermee wordt automatisch de benodige driver op uw PC geinstalleerd)

- Open het programma: ucnl3.46_champ
- Doe de volgende handelingen:
- Schakel de Champ+ datalogger/duivenklok uit.
- Sluit een USB-kabel aan op de compoort van uw PC en de champ+ datalogger/duivenklok.
- Geef de juiste compoort aan: USB Serial Port
- Klik op de tekst " update".
- Schakel de datalogger/duivenklok aan zodra de blauwe balk op het PC scherm begint te " lopen".
- Indien de software is geinstalleerd verschijnt er een groen scherm op Uw PC.
- Hierna één voor één de Champ en Champ+ opslagmodulen plaatsen in de Champdatalogger.
(de software loopt automatisch van de datalogger/duivenklok naar de opslagmodule. Zodra de liefhebber
zijn module plaats in zijn datalogger/duivenklok ontvangt deze ook automatisch de nieuwe software)
LET OP:
Indien de champmodule “vast”zit (het display blijft staan op BOX2.16) zullen er na de update geen
gegevens meer in de opslagmodulen zitten, dus opnieuw laden van het duivenbestand.
Bij de overige champ opslagmodulen blijven de gegevens bewaard.
De champ systemen (zonder USBaansluiting) krijgen hun software via een champ+ systeem of via hun module

