
CO-Pilot™
SP-BLE-vaihto-ohjeet

Tämä asiakirja sisältää tietoja ja ohjeita siitä, miten 
CO-Pilot-järjestelmän SP-BLE vaihdetaan kentällä. 
Näitä ohjeita saa käyttää vain SP-BLE-sarjan kanssa 
vaurioituneen, kadonneen tai toimimattoman SP-BLE-
sarjan vaihtamiseen.

HUOMIO: Vaihtoprosessia ei voi peruuttaa palauttamatta 
asianomaisia järjestelmiä Noninille huoltoa varten. 
Varmista, että kyseessä olevalla D-HH:lla suoritetaan 
seuraavat vaiheet.

Tarvittavat laitteet:
Käytettävissä olevat laitteet

• D-HH: liitetään uuteen SP-BLE:hen
• SP-BLE (vanha): vaihdetaan (ei vaadita, jos kadonnut)

1. Jos sinulla on vanha SP-BLE, varmista, että se on pois 
päältä.

HUOMAUTUS: jos valot vilkkuvat, sammuta virta 
pitämällä virtapainiketta painettuna.

2. Varmista, että uusi SP-BLE ei ole päällä.

HUOMAUTUS: jos valot vilkkuvat, sammuta virta 
pitämällä virtapainiketta painettuna.

3. Tunnista D-HH, joka liitetään uuteen SP-BLE:hen.

HUOMAUTUS: tämä voidaan vahvistaa vertaamalla 
vanhan SP-BLE:n sarjanumeroa D-HH:ssa käynnistyksen 
aikana näkyvään SP-BLE-sarjanumeroon.

SP-BLE-vaihtosarja

• SP-BLE (uusi): liitetään olemassa olevaan D-HH:hon
• Latauskaapeli
• USB-muistitikku: sisältää uuden asetustiedoston

4. Yhdistä mukana toimitettu USB-muistitikku mukana 
toimitettuun latauskaapeliin. Yhdistä latauskaapeli D-HH-
yksikköön, joka yhdistetään uuteen SP-BLE-yksikköön.

D-HH SP-BLE

SP-BLE Latauskaapeli USB-

muistitikku
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Vaihtoprosessi:
1. Kytke D-HH päälle painamalla virtapainiketta.

2. Paina ja pidä File Transfer (Tiedoston siirto) -painiketta 
 painettuna, kunnes valintaikkuna tulee näkyviin.

3. Paina New Configuration (Uudet asetukset) 
-vaihtoehtoa valintaikkunan valikosta. Tiedoston 
valintavalikko tulee näkyviin. 

HUOMAUTUS: Jos näytön alareunassa on SELECT 
(VALITSE) -vaihtoehto, se ei ole oikein. Paina 
paluupainiketta palataksesi CO-Pilot-käynnistysnäyttöön, 
paina D-HH-yksikön virtapainiketta laittaaksesi sen 
lepotilaan ja palaa sitten vaihtoprosessin vaiheeseen 1.

4. Paina valikkopainiketta  (ylhäällä 
vasemmalla) avataksesi muistinsiirron 
valintavalikon. Valitse yhdistetty 
muistitikku näytöltä.

HUOMAUTUS: USB-muistitikun 
ilmestymiseen voi mennä hetki. Jos se ei näy 
15 sekunnin kuluttua, tarkista USB-muistitikun ja 
latauskaapelin liitokset.. 

5. Tämän vaiheen jälkeen vaiheet 6–8 on suoritettava 
seuraavien 30 sekunnin kuluessa. Lue ja varmista, että 
ymmärrät vaiheet 6–8 ennen kuin jatkat. 

Paina ja pidä painettuna uuden SP-BLE:n virtapainiketta 
noin 12 sekunnin ajan, kunnes akun valot sammuvat ja 
sininen LED alkaa vilkkua nopeasti.

6. Etsi ja valitse uusi 
asetustiedosto.

HUOMAUTUS: asetustiedosto on.bin-
tiedostotyyppi, joka on nimetty uuden 
SP-BLE:n sarjanumerolla (esimerkki: 
117717711.bin).

CO-Pilot
SP-BLE-vaihto-ohjeet

• Kun valinta on tehty, jos teksti ”Unable to change 
configuration” (Asetuksia ei voida muuttaa) tulee näkyviin, 
valitse asetustiedosto uudelleen ja varmista, että se on 
oikea tiedosto. Jos tämä virhe tapahtuu uudelleen, ota 
yhteyttä Noniniin.
• Kun valinta on tehty, jos teksti ”Configuration Accepted” 
(Asetukset hyväksytty) tulee näkyviin, siirry seuraavaan 
vaiheeseen.

7. D-HH kytkeytyy automaattisesti uuteen SP-BLE:hen. 
Kun yhteys on muodostettu, paina PAIR & CONNECT 
(MUODOSTA LAITEPARI JA YHDISTÄ) vahvistaaksesi 
pariliitospyynnön.

HUOMAUTUS: Jos D-HH ei pysty muodostamaan 
yhteyttä uuteen SP-BLE:hen, D-HH 
ilmoittaa yhteysvirheestä. Varmista, 
että uusi SP-BLE on kytkettynä 
päälle ja D-HH-yksikön kantama-
alueella. Paina D-HH-yksikön 
virtapainiketta kahdesti laittaaksesi 
sen lepotilaan ja kytkeäksesi sen 
takaisin päälle, tämä käynnistää 
yhteyden uudelleen.

HUOMAUTUS: Jos D-HH näyttää COM-02-virhettä, se 
tarkoittaa, että uusi SP-BLE ei salli liittämistä D-HH-
yksikköön. Suorita seuraavat toimenpiteet:

• Sammuta SP-BLE pitämällä virtapainiketta 
painettuna vähintään 3 sekunnin ajan. 
• Toista vaihe 5 asettaaksesi SP-BLE:n laiteparin 
muodostustilaan.
• Paina D-HH-yksikön 
virtapainiketta kahdesti 
laittaaksesi sen lepotilaan 
ja kytkeäksesi sen takaisin 
päälle, tämä käynnistää 
yhteyden uudelleen.
• Palaa vaiheeseen 7.

8. Vahvista pariliitos painamalla PAIR (MUODOSTA 
LAITEPARI).

9. SP-BLE:n vaihto on valmis. On suositeltavaa 
varmistaa, että uusi SP-BLE on ladattu ennen käyttöä.
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