Installatie nieuwe software t.b.v. Pass Thru Versie V1.3.4
Om te beginnen dient u te controleren welke software voor Pass Thru nu
geïnstalleerd is. Dit kunt u doen door links onder in uw beeld op de “start” knop
te drukken, “Alle programma’s” te kiezen en dan in de map (zie afbeelding)
“Bosch ESI[tronic]” te kijken welke Pass Thru software geïnstalleerd is.
Wanneer dat niet de versie V1.3.4 is dient u deze te installeren volgens
onderstaande installatiehandleiding.

Het ingepakte softwarepakket voor de installatie ziet er als volgt uit:

Dit bestand plaatst u in een lege map op uw harde schijf en hernoemt het
bestand tot ”Bosch Pass-Thru v1.3.4.zip”.

Vervolgens klikt u dubbel op dit icoon en opent de map zich. In deze map in het
rechterdeel verschijnt het “Setup_Bosch_Passthru_v1.3.4.exe” bestand.
Vervolgens klikt u daar dubbel op om de installatie te starten.

De installatie wordt nu voorbereid.

Vervolgens wordt u erop gewezen dat nieuwe software voor Pass Thru op uw
computer zal worden geïnstalleerd. U drukt op “Ja” om de installatie te starten.

U kunt kiezen uit een paar talen voor installatie, deze kunt u het beste op
“English” laten staan. Met “OK” gaat u door.

U komt u in het installatieprogramma en kiest voor “Next >” om door te gaan.

U accepteert de voorwaarden en gaat door met “Next >”.

U accepteert de gekozen map c.q past die aan en gaat door met “Next >”.

U gaat door met “Next >”, behalve als u werkt met een KTS 340 want dan moet
u dit eerst aangeven alvorens door te gaan.

Het programma is nu klaar om geïnstalleerd te worden, druk op U “Install”.

Het programma wordt nu geïnstalleerd.

Het programma is geïnstalleerd, druk op “Finish” om af te ronden. Eventueel
kunt u nog de op “Read me”file lezen voor meer informatie over Pass Thru.

De installatie is succesvol voltooid. Door nog even de versie te controleren (zie
pagina 1) zult u zien dat nu de goede Pass Thru software V1.3.4 geïnstalleerd is.

Vergeet u niet na installatie van het programma te controleren of in de DDC de
Pass Thru functie geactiveerd is en de juiste firmware in de KTS is geladen!!

