
INSTRUCTIONS ON HOW TO DOWNLOAD NEW FIRMWARE USING 
THE “HYPERTERMINAL” 

 

1. 

 
 

Συνδέστε το 
καλώδιο USB στη " 
κάτω " θύρα USB 
του μηχανήματος 

 

2. 

 
 

Τοποθετήστε 2 
jumpers , όπως 
φαίνεται στην 
εικόνα ( μεσαίο 
και δεξιά , όπως 
φαίνεται στην 
εικόνα ) . 

 

3. 

 
 

Έχοντας συνδέσει 
την άλλη πλευρά 
του καλωδίου USB 
στον υπολογιστή , 
ανοίγουμε το 
πρόγραμμα 
HyperTerminal των 
Windows . 

 



4. 

 
 

Δώστε ένα όνομα 
για τη νέα 
σύνδεση , π.χ. " 
Δοκιμή " 

 

5. 

 
 

Ορίστε την 
κατάλληλη θύρα 
COM, όπου είναι 
συνδεδεμένο το 
μηχάνημα . 

 

6. 

 
 

Set “Bits per 
second” to 

115200, and “flow 
control” to NONE. 



7. 

 
 

Ενεργοποιήστε τη 
μηχανή και η 
ακόλουθη οθόνη θα 
εμφανιστεί στην 
οθόνη του 
hyperterminal 

8. 

 
 

Πατήστε το " 1 " 
στο πληκτρολόγιο 
του υπολογιστή 
και , στη 
συνέχεια, 
επιλέξτε 
"Μεταφορά  
Αποστολή αρχείου 
" από το μενού . 

 

9. 

 
 

Επιλέξτε το 
αρχείο * .bin που 
θα κατεβάσετε στο 
μηχάνημα και 
επιλέξτε " Ymodem 
" στην καρτέλα 
Πρωτόκολλο  

 



10 

 
 

 
 

 
 

Όταν κατεβάσετε 
το νέο firmware 
και αυτό έχει 
ολοκληρωθεί, το 
παράθυρο διαλόγου 
θα εξαφανιστεί , 
και ένα μήνυμα θα 
εμφανιστεί ότι ο 
προγραμματισμός 
ολοκληρώθηκε με 
επιτυχία. 
 
( ενώ στην οθόνη 
της μηχανής θα 
εμφανιστεί 
κάποιες κουκκίδες 
) 
 
 
Στη συνέχεια, 
κλείστε το " 
Hyper Terminal " 
και επίσης " 
σβήστε " το 
μηχανισμό. 

. 
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Αφαιρέστε το 
jumper που 
φαίνεται με την 
κόκκινη γραμμή ( 
δεξί jumper ) , 
και ενεργοποιήστε 
το μηχανισμό . 

 



12 

 
 

Κατά την 
ενεργοποίηση της 
μηχανής θα 
εμφανιστεί η 
έκδοση του 
τρέχοντος 
λογισμικού και 
στη συνέχεια το 
πεδίο του κωδικού 
πρόσβασης . 
 
Εισάγετε 111111. 
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Όταν σας ζητηθεί 
Ρυθμίστε την 
ημερομηνία και 
την ώρα. 
 
Μετά από αυτό η 
αναφορά σφάλματος 
CMOS θα εκτυπωθεί 
. 
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Τέλος, αφαιρέστε 
το μεσαίο jumper 
όταν σας ζητηθεί 
. 
 
Η κανονική 
κατάσταση 
λειτουργίας του 
μηχανήματος είναι 
χωρίς jumper . 

 



15 

 
 
 

Η συσκευή θα 
εμφανίσει την 
ημερομηνία και 
την ώρα ,είναι 
έτοιμή για χρήση 
με το νέο 
firmware . 

 

 


