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QUICK GUIDE

Alle gegevens zonder garantie,  
veranderingen voorbehouden.

Software-update
Op de website van Unger Germany GmbH (www.ungerglobal.com/register) worden indien nodig 
systeemupdates aangeboden. Als u zich daar geregistreerd hebt, wordt u automatisch over updates 
geïnformeerd. Aub altijd de meeste recente versie van de Quick Guide van de website downloaden!

Software update Systeem update:  
(het file met de extensie .pgm) 

1. Ga naar www.ungerglobal.com en 
selecteer “downloads” in het menu en 
daarna “ Software Updates”.

2. Selecteer “ Hydropower RO systeem 
update”.

3. Gebruik max. een 8 GB USB 2.0-stick. 
Download het bestand en sla dit op een 
USB-stick. 

•	 Het file graag direct opslaan, niet in een 
folder plaatsen. 

•	 Het file moet het enige bestand op de USB 
stick zijn, anders werkt de update niet!

4. Zorg ervoor, dat de HydroPower RO 
uitgeschakeld is.

5. Steek de USB-stick in de USB-aansluiting 
aan de achterkant van de HydroPower 
RO.

6. Druk en houd de ENTER-toets op het 
display ingedrukt en schakel tegelijkertijd 
de groene hoofdschakelaar in.

7. Door een korte pieptoon wordt het proces 
na enkele seconden afgesloten en kunt u 
de ENTER-toets loslate.

•	 De HydroPower RO start net zoals na het 
inschakelen op.

•	 Indien de RO na de update niet goed 
functioneert, aub het proces herhalen. 

Software update Grafische-Update  
(het file met de extensie .bin) 
•	 AttEntIE: een nieuwe grafische 

update moet uitgevoerd zijn vóór de 
nieuwe system update. 

1. Ga naar www.ungerglobal.com en 
selecteer “downloads” in het menu en 
daarna “ Software Updates”.

2. Selecteer “ Hydropower RO grafische 
update”

3. Gebruik max. een 8 GB USB 2.0-stick. 
Download het bestand en sla dit op een 
USB-stick. 

•	 Het file graag direct opslaan, niet in een 
folder plaatsen. 

•	 Het file moet het enige bestand op de 
USB stick zijn, anders werkt de update 
niet!

4. Zorg ervoor, dat de HydroPower RO 
uitgeschakeld is.

5. Steek de USB-stick in de USB-
aansluiting aan de achterkant van de 
HydroPower RO.

6. Druk en houd de ENTER-toets op 
het display ingedrukt en schakel 
tegelijkertijd de groene hoofdschakelaar 
in.

7. Na de eerste piep kunt u de ENTER-toets 
loslaten. 

8. Wacht ca. 45seconden totdat u een 
tweede piep hoort. Het display zal 
inschakelen en de RO start automatisch 
op.

•	 Gedurende dit proces de stroom niet 
uitschakelen en geen toets drukken!

•	 Na de grafische update zullen 
willekeurige beelden in het display 
verschijnen. Dit is normal. Na de nieuwe 
software update zullen de correcte 
beelden verschijnen.

U kunt de juiste installatie van het scherm controleren: 

1. Stop de RO met de stopknop

2. Druk op ENTER en selecteer SOFTWARE op het scherm.

Hier staat de actuele versie van de besturingssoftware. 
U kunt het versienummer op de UNGER website en in de 
bestandsnaam van de update op de USB-stick vinden.


