Firmware update procedure voor CopyBox CD/DVD duplicators
Update controller firmware
•

Schrijf het firmware bestand (*.BIN) naar een onbeschreven CD-R. Kies in uw brand
software voor een “data cd-rom” (ISO 9660, mode 1 of mode 2 XA).

•

Plaats de CD-R in de lezer van uw copybox. Zorg ervoor dat de cd-rom / dvd-rom
speler als ‘source’ geselecteerd is. Het instellen van de ‘source’ kunt U doen via
menu 8 [SELECT SOURCE].

•

Selecteer het “Advanced Setup” menu op de CopyBox. Om menu 12/13
[ADVANCED SETUP] te activeren dient U de “ESC” toets 3 seconden ingedrukt te
houden. Selecteer menu optie 7 [UPDATE FIRMWARE] met de pijltjestoetsen en
bevestig met de “Enter” toets. De CopyBox zal nu de firmware zoeken op de CD-R
en controleren of het een geldige firmware betreft.

•

Na de controle zal de CopyBox vragen om de update te bevestigen. Kies “YES” om
de nieuwe firmware te laden. Na de update succesvol te hebben voltooid zal de
CopyBox zelfstandig herstarten met de nieuwe firmware.

•

Het updaten van de firmware is nu voltooid.

Update firmware DVD branders
Van sommige type DVD branders kan de firmware via de CopyBox worden ingeladen.
•

Schrijf het firmware bestand naar een onbeschreven CD-R. Kies in uw brand
software voor een “data cd-rom” (ISO 9660, mode 1 of mode 2 XA).

•

Plaats de CD-R in de lezer van uw copybox. Zorg ervoor dat de cd-rom / dvd-rom
speler als ‘source’ geselecteerd is. Het instellen van de ‘source’ kunt U doen via
menu 8 [SELECT SOURCE].

•

Selecteer het [ADVANCED SETUP] menu op de CopyBox. Om dit menu (optie 12 of
13) te activeren dient U de “ESC” toets 3 seconden ingedrukt te houden. Selecteer
menu optie 18 [UPDATE DRIVE F/W] met de pijltjestoetsen en bevestig met de
“Enter” toets. De CopyBox zal nu de firmware zoeken op de CD-R en controleren of
het een geldige firmware betreft.

•

Na de controle zal de CopyBox vragen om de update te bevestigen. Kies “YES” om
de nieuwe firmware te laden. Na de update succesvol te hebben voltooid zal de
CopyBox zelfstandig herstarten met de nieuwe firmware.

•

Het updaten van de firmware is nu voltooid.

