
CO-Pilot™
Instructies voor het vervangen van de SP-BLE

Dit document bevat informatie en richtlijnen voor het 
ter plekke vervangen van de SP-BLE voor een CO-
Pilot-systeem. Deze instructies mogen alleen worden 
toegepast op een SP-BLE-set om een beschadigde, 
zoekgeraakte of niet-werkzame SP-BLE te vervangen.

LET OP: Het vervangingsproces kan niet ongedaan 
worden gemaakt zonder de betreffende systemen aan 
Nonin te retourneren voor service. Zorg dat de volgende 
stappen worden uitgevoerd op de beoogde D-HH.

Benodigde apparatuur:
Aanwezige apparatuur

• D-HH: te koppelen aan de nieuwe SP-BLE

• SP-BLE (oud): te vervangen (niet nodig bij verlies)

1. Als u de oude SP-BLE hebt, zorg dan dat deze is 
uitgeschakeld.

OPMERKING: Knipperen de lampjes, houd dan de aan-
uitknop ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

2. Zorg dat de nieuwe SP-BLE is uitgeschakeld.

OPMERKING: Knipperen de lampjes, houd dan de aan-
uitknop ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

3. Stel vast welke D-HH aan de nieuwe SP-BLE moet 
worden gekoppeld.

OPMERKING: Dit kunt u nagaan door te controleren of 
het serienummer van de oude SP-BLE overeenkomt met 
het SP-BLE-serienummer dat tijdens het opstarten op de 
D-HH wordt weergegeven.

SP-BLE-vervangingsset

• SP-BLE (nieuw): te koppelen aan bestaande D-HH
• Downloadkabel
• USB-stick: bevat een nieuw configuratiebestand

4. Sluit de meegeleverde USB-stick aan op de 
meegeleverde downloadkabel en sluit de downloadkabel 
aan op de D-HH die gekoppeld moet worden met de 
nieuwe SP-BLE..

D-HH SP-BLE

SP-BLE downloadkabel USB-stick
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Voor informatie over de werking van het systeem 

verwijzen we naar de bedieningshandleiding van 

het CO-Pilot-systeem.
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Vervangingsproces:
1. Schakel de D-HH in door op de aan-uitknop te drukken.

2. Houd de knop voor bestandsoverdracht  ingedrukt 
totdat het dialoogmenu verschijnt.

3. Druk op de optie 'New Configuration' ('Nieuwe 
configuratie') in het dialoogmenu. Er verschijnt een menu 
voor het selecteren van bestanden. 

OPMERKING: Als onderaan het scherm de optie SELECT 
(selecteren) verschijnt, is dit niet correct. Druk op de 
terug-knop om terug te keren naar het opstartscherm 
van de CO-Pilot, druk op de aan-uitknop van de D-HH om 
deze in slaapstand te zetten en ga dan terug naar stap 1 
van het vervangingsproces.

4. Druk op de menuknop  
(linksboven) om het selectiemenu 
voor geheugenoverdracht te openen. 
Selecteer de aangesloten USB-stick op 
het scherm.

OPMERKING: Het kan even duren 
voordat de USB-stick verschijnt. Als de USB-stick na 
15 seconden niet verschijnt, controleer de aansluitingen 
van de USB-stick en de downloadkabel. 

5. Na deze stap moeten de stappen 6-8 binnen de 
volgende 30 seconden worden voltooid. Lees stap 6-8 en 
zorg dat u deze hebt begrepen voordat u verder gaat. 

Houd de aan-uitknop van de nieuwe SP-BLE ongeveer 
12 seconden lang ingedrukt totdat de batterijlampjes 
doven en de blauwe led snel begint te knipperen.

6. Zoek en selecteer het nieuwe 
configuratiebestand.

OPMERKING: Het configuratiebestand 
is een. bin-bestandstype, dat het 
nieuwe serienummer van de SP-
BLE als naam heeft (voorbeeld: 
117717711.bin).
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• Als na het selecteren de melding 'Unable to change 
configuration' ('Kan configuratie niet wijzigen') verschijnt, 
selecteer het configuratiebestand dan opnieuw om er 
zeker van te zijn dat dit het juiste bestand is. Neem contact 
op met Nonin als deze fout zich blijft voordoen.
• Als na het selecteren de melding 'Configuration accepted' 
('Configuratie geaccepteerd') verschijnt, kunt u doorgaan 
naar de volgende stap.

7. De D-HH begint automatisch verbinding te maken met 
de nieuwe SP-BLE. Wanneer een verbinding tot stand 
is gebracht, drukt u op PAIR & CONNECT (koppelen en 
verbinden) om het koppelingsverzoek te bevestigen.

OPMERKING: Als de D-HH geen verbinding kan maken 
met de nieuwe SP-BLE, zal de D-HH een verbindingsfout 
vertonen. Zorg dat de nieuwe 
SP-BLE is ingeschakeld en zich 
binnen het bereik van de D-HH 
bevindt. Druk twee keer op de 
aan-uitknop op de D-HH om hem in 
de slaapstand te zetten en zet hem 
weer aan. Hierdoor wordt het 
verbindingsproces opnieuw 
opgestart.

OPMERKING: Als de D-HH een COM-02-fout vertoont, 
betekent dit dat de nieuwe SP-BLE geen toestemming 
verleent om te koppelen met de D-HH. Doe het volgende:

• Schakel de SP-BLE uit door de aan-uitknop minstens 
3 seconden ingedrukt te houden. 
• Herhaal stap 5 om de SP-BLE in de koppelingsmodus 
te zetten.
• Druk twee keer op de aan-uitknop op de D-HH 
om hem in de slaapstand te zetten en zet hem weer 
aan. Hierdoor wordt het verbindingsproces opnieuw 
opgestart.
• Ga terug naar stap 7.

8. Druk op PAIR (koppelen) 
om het koppelingsproces te 
bevestigen.

9. De vervanging van de SP-
BLE is voltooid. We raden aan voor gebruik te controleren 
of de nieuwe SP-BLE is opgeladen.
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