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Hardware Installatie

Configuratie

1. Wacht tot de herstart van uw computer is voltooid na het installeren van
de CB-2 software
2. Verbind de CB-2 box door middel van de USB-kabel met een vrije USBpoort van uw computer.
3. Windows zal de ballon "Nieuw hardware gevonden" tonen
4. Achtereenvolgens verschijnen de volgende meldingen:
CB-2
USB Serial Converter A
CB-2
USB Serial Converter B
CB-2
USB Serial Converter C
CB-2
USB Serial Converter D
USB Serial Port
USB Serial Port
USB Serial Port
USB Serial Port
5. Als laatste melding
Uw nieuwe hardware is geïnstalleerd en gereed voor gebruik
6. De installatie is voltooid

1. Start CB-2 Utility
2. CB-2 Utility zal alle com poorten van uw computer scannen op zoek naar
een CB-2 box
3. De configuratie dialoog van CB-2 Utility wordt getoond, waarbij
aangegeven wordt op welke USB-poort een CB-2 box is aangesloten.
4. Klik op de com poort waar de CB-2 box mee verbonden is.
De omschrijving van deze poort is CB-2 A.
5. Als u vergeten bent de CB-2 box aan te zetten, zet deze dan aan en klik op
Ververs
6. Als u meerdere printers op uw computer hebt geconfigureerd en niet altijd
op de standaard printer wilt afdrukken, vink dan “Toon Print Dialoog”
aan
7. Klik op OK om uw instellingen te accepteren
8. De configuratie is nu klaar en de CB-2 hoofd dialoog wordt getoond
Noot: Op sommige systemen is een herstart nodig na de installatie van de
USB-drivers

Noot: Het is mogelijk dat de ballon niet wordt getoond en dat Windows de
drivers stil installeert. U ziet dan helemaal niets.
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Software updates: http://www.cb-2.nl

Snelstart installatie instructies
Onderdelen lijst Control Box 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CB-2 box
USB Kabel
Voeding + netsnoer
CD of stick met CB-2 Utility, Pattern Explorer en USB drivers
Klittenband
Deze instructies

Software Installatie
NB: INSTALLEER DE SOFTWARE VOORDAT U DE CB-2 BOX OP UW
COMPUTER AANSLUIT
1. Plaats de CB-2 installatie CD in de Cd-rom drive
2. Het CB-2 installatie programma zal automatisch starten
3. Als autorun niet aanstaat op uw computer, zoek de Cd-rom en dubbelklik
op Autoplay.exe in de root van de CD
4. Klik op Pattern Explorer (Nederlands)
5. Volg de instructies die op het beeldscherm komen, de InstallShield
installatie wizard zal u door het proces leiden
6. Klik op CB-2 Software (Nederlands)
7. Volg de instructies die op het beeldscherm komen, de InstallShield
installatie wizard zal u door het proces leiden
8. Controleer voordat u op Voltooien klikt of de installatie van de USBdrivers voltooid is. Schuif daarvoor de installatie dialoog opzij zodat u
kunt zien of er nog een programma onder zit.
9. Herstart uw computer door op Ja te klikken op de herstart dialoog.
Noot 1: Het wordt aanbevolen om CB-2 Utility te installeren in de standaard
map.
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