BladderScan BVI 6100
Reset och Hard Reset
BladderScan BVI 6100/6200 kan ”låsa” av olika anledningar och det kan krävas
att den återställs (Reset). Vanligaste anledningen är att BladderScan får ligga
utan laddning en längre tid. Apparaten skall vara på laddning när den inte
används.
En Reset/Hard Reset kan göras på avdelning eller MTA. Hard Reset kräver tillgång tillScanpoint och
en kommunikationsvagga. Se nedan för instruktioner:
•

Apparaten visar 000 och en nedgående sol i displayen.
Att det är dags att kalibrera enheten.
Ofta räcker det med att kalibrera apparaten för att den skall börja fungera.

•

Att apparaten varit utan laddning för länge. Då går enheten ner i ett sömnläge. Även fast
man sätter apparaten på laddning och det ser ut som den laddar så tar den inte laddning i
detta läge.
För att väcka apparaten trycker man in ”återställarpinnen” i det lilla hål som finns ovanför scanknappen. När man gjort det visas ett antal ikoner i displayen en kort stund. Då när man sätter den
i laddaren piper den till och den börjar ta laddning. I de flesta fall går apparaten igång efter att ha
laddats under några timmar.

•

För lång tid utan laddning eller kalibrering. Mjukvaran låser sig.
Har enheten varit utan laddning eller kalibrering en längre tid måste man göra en Hard Reset. Man
avinstallerar för att sedan installera programvaran en gång till. Det sker helt automatiskt.
Gör så här:
•

Logga in på ScanPoint.

•

Håll in de båda knapparna som finns på apparaten samtidigt som du trycker in Resetknappen (hålet).
Släpp i följande ordning:
1. Resetknappen.
2. Scanknappen.
3. “Könväljarknappen”, den under displayen.

•

Alla ikoner blinkar till.

•

Sätt enheten i laddaren.

•

En grön stapel bör synas under BVI 6100-ikonen i Scanpoint. Mjukvaran avinstallerar/installerar sig själv.

•

Apparaten tar laddning igen. Låt den ladda några timmar och är sedan klar att användas.
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