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Installation af nyt operativsystem vil slette
alle data på enheden!
Lav en kopi af TrimbleData mappen, og notér
hvilken version af Access, der er installeret.
Find også login til GPSnet, tryk indstillinger/
forbind/ GNSS kontakter/ret/ på side 2: Ntrip
login.
Download operativsystemet fra dette link og
installer på PC.
http://www.trimble.com/Survey/slatecontroller.aspx

vælg:
Juno_5_T41_FWUpdate_V1.0.10_B406_LP

Før du tilslutter enheden til PC skal den
sættes i USB mode. Processen, der er
beskrevet i programvinduet, går ud på at
holde den grønne Tænd/sluk knap nede så
shutdown menuen kommer frem. Tryk reset.
I samme sekund enheden starter op, tryk
vedvarende på den venstre windows knap 1,
derefter(hurtigt) på den højre ok knap 2.
Tilslut derefter USB kablet, og tryk næste.
OS bliver installeret. Når opdateringen er
afsluttet lukker du programmet på ”finish”.

Du skal installere Trimble Access igen. Til det
downloades og installeres Trimble
installation manager(TIM). Kan downloades
fra dette link:
http://www.trimble.com/globalTRLTAB.asp
?nav=Collection-62098
Tilslut Slate til PC med USB kabel, og vælg
TIM fra listen med programmer. I
rullegardinet øverst til højere, vælges den
version, som du noterede i begyndelsen.
Husk at vælge Dansk sprog. Tryk installer.
Derefter kopieres TrimbleData mappen
tilbage på enheden.
Opdateringen er fuldført.
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Nogle indstillinger bliver ikke gemt: internet
indstillinger og Bluetooth parring, med GPS
antenne.
Åben Access og tryk indstillinger/forbind/
internet indstillinger. Er simkortet i Slate, er
det internal modem, der skal stå i
rullegardinet. Tryk ny/rediger/næste. Har
man TDC simkort er det blot at trykke ”D” i
feltet location, så der kommer til at stå
Danmark, i det øverste rullegardin. Har man
ikke TDC, ring til Geoteam support. Tryk
næste og slut.

For at lave bluetooth partnerskab, vælg
indstillinger/forbind og bluetooth. I bunden
af skærmen tryk konfig. Tænd GPS antenne,
og tryk add new device. Der søges og
antenne navn og serienummer kommer på
listen. Marker og tryk næste. Her er det
valgfrit at vælge en kode. Ønsker man ikke
kode lades feltet tomt. Tryk næste og done.
Tilbage i bluetooth menuen vælges antennen
i øverste rullegardin; tilslut GNSS rover. Sæt
flueben i feltet Tænd bluetooth automatisk.
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