Updaten Beeldscherm
Voor sommige verbeteringen aan het display kan het zijn dat u een update moet doen
Dit kan via de app die u op uw tablet of smartphone kunt installeren. De naam van de app is ePico en
is te vinden in de Appstore en Google Playstore. Als u deze installeert, of mocht u de app al hebben
zorgt dat u de meest actuele versie heeft dan staat daar op ook de meest actuele firmware voor de
PICO zelf.
Verbinden van uw telefoon of tablet via WiFi met het PICO scherm
Gebruikersnaam en wachtwoord
De standaard gebruikersnaam en wachtwoord zijn gebaseerd op het serienummer van uw display.
Dit serienummer is op drie manieren te vinden:
•
•
•

Op de achterkant van het beeldscherm
Op de zijkant van de verpakking
In het menu > PICO SETTINGS > SYSTEM > System Info.

Voorbeeld: als het serienummer 12345678 is
Dan is het SSID (gebruikersnaam): Pico5678
En het wachtwoord: pico1234 (LET OP alleen kleine letters)
Het updaten van de software in het beeldscherm gaat in de volgende stappen:
1. Installeer zoals bovenstaand aangegeven de app op een Android telefoon of tablet.
2. Mocht op het beeldscherm de WiFi functie uit gezet zijn deze inschakelen. Dit staat standaard aan
en is dus in de meeste gevallen niet nodig.
3. Ga op uw Android apparaat naar de WiFi instellingen en maak verbinding met het netwerk van de
PICO. Zie hier boven voor gebruikersnaam en wachtwoord.
4. Start daarna de PICO app op je smartphone.
5. De app laat zien: "Status: SIMARINE device is connected".
6. Druk op de knop: LIVE VIEW.
7. De app geeft nu vaak zelf al aan dat er recentere software beschikbaar is, zo ja geef aan dat u deze
wilt installeren. Anders:
8. Druk rechts boven op SETTINGS en dan op de onderste optie: FIRMWARE UPGRADE. Het
beeldscherm in de boot komt dan in de upgrade modus.
9. Druk de rechter ronde knop op het PICO beeldscherm in om te bevestigen dat u de Firmware
upgrade wilt doen. Dit wordt ook duidelijk aangegeven op het scherm.
10. Wacht tot het beeldscherm aangeeft dat de installatie klaar is.
11. Zodra dit het geval is start het systeem vanzelf opnieuw op en is weer klaar voor gebruik.
De update is nu voltooid.

Noodupdate beeldscherm
Stel dat u een storing heeft waardoor normaal verbinden met het beeldscherm niet lukt dan kunt u
de update ook proberen te doen op de volgende wijze:
1. Ontkoppel het beeldscherm van de stroom
2. Sluit het beeldscherm weer aan en wacht tot het Simarine logo in beeld komt
3. Zodra het logo in beeld is houdt u snel het < knopje ingedrukt (meest linker van de vier
knopjes onderin)
4. Onder het logo verschijnen een aantal puntjes en daarna komt er Firmware upgrade mode in
beeld te staan
5. Verbind je telefoon of tablet met het PICO Wi-Fi netwerk
6. Start de app op
7. De app laat zien: "Status: SIMARINE device is not connected" druk nu op de knop “connect”
8. De app toont een pop-up met de tekst: Firmware upgrade versie….
9. Druk op de knop “Upgrade” en wacht tot het proces voltooid is
Het beeldscherm start opnieuw op en de update is klaar

