CT 331 update
Bewaar het gestuurde bestand op uw computer en pak het uit m.b.v. het programma Winrar. Voor het
updaten heeft u een USB/mini-USB kabel nodig. Volg nauwkeurig onderstaande instructies voor een
correcte update:
1. Schakel uw CT 331 uit en verwijder de stroomadapter;
2. Verbind de updatekabel met uw PC en de CT 331;
3. Sluit de stroomadapter weer aan;
4. Houd zowel de ADD/DEN - REP als de DIR - CLEAR ingedrukt en schakel de CT 331 in;
5. Beide displays moeten nu gevuld zijn met ‘-‘ (7 in totaal).
Herhaal de voorgaande stappen mocht dit niet zo zijn;
6. Start het programma ‘CT 331 programmer.exe’;
7. Selecteer via de ‘Load File’ knop het bestand ‚CT331 C16 EUR GBP ES2.UPL’;
8. Klik op ‘Upload Soft’ knop om de nieuwe software op de CT 331 te programmeren;
9. Als de programmering klaar is, zal de CT 331 opnieuw starten

CT 333 update
Bewaar het gestuurde bestand op uw computer en pak het uit m.b.v. het programma Winrar. Voor het
updaten heeft u een USB/mini-USB kabel nodig. Volg nauwkeurig onderstaande instructies voor een
correcte update:
1. Schakel uw CT 333 uit en verwijder de stroomadapter;
2. Verbind de updatekabel met uw PC en de CT 333;
3. Sluit de stroomadapter weer aan;
4. Houd zowel de ADD/DEN - REP als de DIR - CLEAR ingedrukt en schakel de CT 333 in;
5. Beide displays moeten nu gevuld zijn met ‘-‘ (7 in totaal).
Herhaal de voorgaande stappen mocht dit niet zo zijn;
6. Start het programma ‘CT 333 programmer.exe’;
7. Selecteer via de ‘Load File’ knop het bestand ‚CT333 C16 EUR GBP ES2.UPL’;
8. Klik op ‘Upload Soft’ knop om de nieuwe software op de CT 333 te programmeren;
9. Als de programmering klaar is, zal de CT 333 opnieuw starten.

