
CO-Pilot™
Οδηγίες αντικατάστασης SP-BLE

Το παρόν έγγραφο περιέχει πληροφορίες και οδηγίες 
σχετικά με τον τρόπο αντικατάστασης του SP-BLE για ένα 
σύστημα CO-Pilot στο πεδίο. Αυτές οι οδηγίες πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο με κιτ SP-BLE για την αντικατάσταση 
φθαρμένου, χαμένου ή μη λειτουργικού SP-BLE.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία αντικατάστασης δεν είναι 
αναστρέψιμη χωρίς την επιστροφή των συστημάτων 
που επηρεάζονται στη Nonin για σέρβις. Βεβαιωθείτε ότι 
εκτελούνται τα παρακάτω βήματα στην προβλεπόμενη 
οθόνη D-HH.

Απαιτούμενος εξοπλισμός:
Εξοπλισμός στο χέρι
• D-HH: που πρόκειται να αντιστοιχιστεί με το νέο SP-BLE
•  SP-BLE (παλιό): που πρόκειται να αντικατασταθεί (δεν 

απαιτείται εάν έχει χαθεί)

1. Εάν έχετε το παλιό SP-BLE, βεβαιωθείτε ότι είναι 
απενεργοποιημένο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν αναβοσβήνουν λυχνίες, πατήστε 
παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για να 
απενεργοποιηθεί.

2. Βεβαιωθείτε ότι το νέο SP-BLE είναι απενεργοποιημένο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν αναβοσβήνουν λυχνίες, πατήστε 
παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για να 
απενεργοποιηθεί.

3. Προσδιορίστε την οθόνη D-HH που πρόκειται να 
αντιστοιχιστεί με το νέο SP-BLE.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί αντιστοιχίζοντας 
τον αριθμό σειράς του παλιού SP-BLE με τον αριθμό 
σειράς SP-BLE που εμφανίζεται στην οθόνη D-HH κατά την 
εκκίνηση.

Κιτ αντικατάστασης SP-BLE
•  SP-BLE (νέο): που πρόκειται να αντιστοιχιστεί με την 

υπάρχουσα οθόνη D-HH
• Καλώδιο λήψης
• Μονάδα USB Flash: περιέχει νέο αρχείο διαμόρφωσης

4. Συνδέστε την παρεχόμενη μονάδα USB flash στο 
παρεχόμενο καλώδιο λήψης και συνδέστε το καλώδιο 
λήψης στην οθόνη D-HH για ζευγοποίηση με το νέο SP-BLE.

D-HH SP-BLE

SP-BLE Καλώδιο λήψης Δίσκος 
USB Flash

Τμήμα τεχνικών σέρβις της Nonin
Βόρεια Αμερική, Λατινική Αμερική και Ασία-Ειρηνικός:

Χωρίς χρέωση: (800) 356-8874 (Η.Π.Α. και Καναδάς μόνο)
Τηλέφωνο: +1 (763) 553-9968

Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική και Ινδία:

Τηλέφωνο: +31 (0)13 - 45 87 130

Για πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του 
συστήματος, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χειρισμού 

του συστήματος CO-Pilot.

Προετοιμασία 
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Διαδικασία αντικατάστασης:
1. Ενεργοποιήστε την οθόνη D-HH πατώντας το κουμπί 
λειτουργίας.

2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Μεταφορά αρχείου 
 μέχρι να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου.

3. Πατήστε την επιλογή Νέα διαμόρφωση στο μενού 
διαλόγου. Εμφανίζεται ένα μενού επιλογής αρχείων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν υπάρχει επιλογή SELECT (ΕΠΙΛΟΓΗ) 
στο κάτω μέρος της οθόνης, αυτό είναι λάθος. Πατήστε 
το κουμπί επιστροφής για να επιστρέψετε στην οθόνη 
εκκίνησης CO-Pilot, πατήστε το κουμπί λειτουργίας στην 
οθόνη D-HH για να τη θέσετε σε λειτουργία ύπνου και, 
στη συνέχεια, επιστρέψτε στο Βήμα 1 της διαδικασίας 
αντικατάστασης.

4. Πατήστε το  κουμπί μενού (επάνω 
αριστερά) για να ανοίξετε το μενού 
επιλογής μεταφοράς μνήμης. Ελέγξτε 
τη μονάδα USB flash και τις συνδέσεις 
καλωδίου λήψης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μονάδα USB flash μπορεί να χρειαστεί μερικά 
λεπτά για να εμφανιστεί. Εάν δεν εμφανιστεί μετά από 
15 δευτερόλεπτα, ελέγξτε τη μονάδα USB flash και τις 
συνδέσεις καλωδίου OTG. 

5. Μετά από αυτό το βήμα, τα βήματα 6-8 πρέπει να 
ολοκληρωθούν εντός των επόμενων 30 δευτερολέπτων. 
Διαβάστε και κατανοήστε τα βήματα 6-8 προτού συνεχίσετε. 

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας του 
νέου SP-BLE για ~12 δευτερόλεπτα μέχρι να σβήσουν οι 
λυχνίες μπαταρίας και να αρχίσει να 
αναβοσβήνει γρήγορα η μπλε λυχνία 
LED.

6. Εντοπίστε και επιλέξτε το νέο 
αρχείο διαμόρφωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το αρχείο διαμόρφωσης 
είναι ένας τύπος αρχείου .bin, με όνομα 
τον νέο αριθμό σειράς SP-BLE (παράδειγμα: 117717711.bin).

CO-Pilot
Οδηγίες αντικατάστασης SP-BLE

•    Μόλις επιλεγεί, εάν εμφανιστεί η ένδειξη «Δεν είναι 
δυνατή η αλλαγή της διαμόρφωσης», επιλέξτε ξανά το 
αρχείο διαμόρφωσης διασφαλίζοντας ότι είναι το σωστό 
αρχείο. Εάν αυτό το σφάλμα συνεχιστεί, επικοινωνήστε με 
την Nonin.
•   Αφού επιλεγεί, εάν εμφανιστεί η ένδειξη «Αποδοχή 
διαμόρφωσης», προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

7. Η οθόνη D-HH θα αρχίσει να συνδέεται αυτόματα με το 
νέο SP-BLE.  Όταν γίνει σύνδεση, πατήστε PAIR & CONNECT 
(ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ & ΣΥΝΔΕΣΗ) για να επιβεβαιώσετε το 
αίτημα αντιστοίχισης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η οθόνη D-HH δεν μπορεί να 
πραγματοποιήσει σύνδεση με το νέο 
SP-BLE, η οθόνη D-HH θα  
παρουσιάσει σφάλμα σύνδεσης. 
Βεβαιωθείτε ότι το νέο SP-BLE 
είναι ενεργοποιημένο και εντός 
της εμβέλειας της οθόνης D-HH. 
Πατήστε δύο φορές το κουμπί 
λειτουργίας στην οθόνη D-HH για 
να τη θέσετε σε κατάσταση ύπνου 
και να την ενεργοποιήσετε ξανά. Έτσι θα ξεκινήσει ξανά η 
διαδικασία σύνδεσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η οθόνη D-HH εμφανίζει σφάλμα COM-02, 
σημαίνει ότι το νέο SP-BLE δεν επιτρέπει την αντιστοίχιση 
με τη μονάδα D-HH. Εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

• Απενεργοποιήστε το SP-BLE κρατώντας πατημένο το 
κουμπί λειτουργίας για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. 
• Επαναλάβετε το Βήμα 5 για να θέσετε το SP-BLE σε 
λειτουργία αντιστοίχισης.
• Πατήστε δύο φορές το κουμπί λειτουργίας στην οθόνη 
D-HH για να τη θέσετε σε 
κατάσταση ύπνου και να την 
ενεργοποιήσετε ξανά. Έτσι θα 
ξεκινήσει ξανά η διαδικασία 
σύνδεσης.
• Επιστρέψτε στο βήμα 7.

8. Πατήστε το πλήκτρο PAIR 
(ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ) για να επιβεβαιώσετε τη διαδικασία 
αντιστοίχισης.

9. Η αντικατάσταση SP-BLE ολοκληρώθηκε. Συνιστάται να 
επιβεβαιώσετε ότι το νέο SP-BLE είναι φορτισμένο πριν 
από τη χρήση.
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