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STAN© S31 R6F SOFTWARE UPDATE*
In dit document staat beschreven hoe de update voor de STAN S31 applicatie software uitgevoerd
dient te worden.
Deze handleiding en update is van toepassing op alle voorgaande versies om deze te upgraden
naar de STAN Applicatie software, zoals genoemd in het STAN S31 Software Update Formulier (als
bijlage in dit document terug te vinden).
Informatie over de wijzigingen binnen deze release zijn terug te vinden in de release note: STAN
R6F update.
Aandachtspunten


De software moet uitgepakt worden en daarna op een USB stick gekopieerd worden.



Let op de compatibliteitsmelding met betrekking tot de STAN kabel CBL000002. Dit is de kabel
waarmee het STAN apparaat het met het Rimkus T800 of T840 telemetriesysteem verbonden
wordt.

Let op
Klanten die gebruikmaken van de Rimkus T800 of T840 en updaten vanaf software R3, R4 of R5,
moeten de CBL000002 rev. R2A of hoger gebruiken. Ga niet verder met de update als u een
CBL000002 R1A of een kabel zonder code gebruikt. Neem dan contact op met BMA om een
vervangkabel te bestellen.


Bij deze update horen nieuwe gebruikershandleidingen en service manuals. Wanneer BMA het
registratieformulier, behorende bij de update (1 formulier per STAN apparaat), ontvangen heeft,
worden de gebruikershandleidingen/service manuals toegezonden.

Tip
Neem een registratieformulier (per apparaat 1 exemplaar) en hou deze tijdens de update bij de
hand. Dan kunt u direct de gevraagde gegevens invullen.

(* originele document PRD 101 005/44 R6F – September 2014 © Neoventa Medical AB )
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Update instructies
1.
Plaats de USB stick in een beschikbare USB poort v. h. STAN apparaat (onderzijde).
2.

Zet de STAN 31 aan en open het configuratiescherm ('de Service functies'). Selecteer
hiervoor tijdens het opstarten rechtsonder de optie 'Systeem functies wijzigen'.

3.

Selecteer de optie 'Wijzigen instellingen' en daarna 'Systeemstatus'. Daardoor wordt de
systeemconfiguratie geactiveerd.

4.

Selecteer daarna 'Interne status'. Vul het systeemnummer (Ethernet Address) op het
registratieformulier in.

5.

Selecteer 'Klaar' om weer naar de systeeminstellingen terug te keren.

6.

Zoek de naam van de machine op (onder de optie 'MACHINE_NAME' in de lijst van
systeemparameters) en vul deze op het formulier in. De naam bestaat meestal uit drie
karakters.

7.

Selecteer de optie 'Onderhoudsfuncties' en selecteer vervolgens de optie 'Update
software'.

8.

Selecteer de optie 'Van USB'. Is deze optie niet beschikbaar (lichtgrijs), controleer dan of
de USB stick correct aangesloten is.

9.

In het scherm verschijnt een lijst met alle beschikbare updates. Controleer of de update
'STW101004_R6F.stp STAN S31 Software Package STW101004 Release R6F'
beschikbaar is en selecteer deze. (witte tekst met een groene achtergrond).

10.

Selecteer de optie 'Uitvoeren upgrade'.

11.

Selecteer 'Ja' in het scherm 'Installeren van software versie R6F'.

Waarschuwing
Tijdens het updateproces de STAN S31 niet uitschakelen en de USB stick niet verwijderen!
12.

Als de upgrade klaar is, selecteer 'OK' en daarna 'HERSTARTEN''.

13.

Verwijder de USB stick tijdens het opstarten van de STAN S31.

14.

Wacht tot er een nieuwe registratie gestart wordt en hou vervolgens de knop 'EINDE'
ingedrukt totdat er een menu getoond wordt.

15.

Selecteer 'Systeem Status' en vervolgens 'Interne Status'.

16.

In het scherm 'Interne Status' staan onder 'Installed Software' de drie softwareversies die
op het registratieformulier ingevuld moeten worden.

17.

Mail of fax het ingevulde formulier naar BMA. Na ontvangst, stuurt BMA u de
gebruikershandleidingen en service manuals. De contactgegevens staan op het formulier.

STAN© S31 software update form
Hospital name :

Date and time :

Serial number (Display unit) :

Location :

Performed by :

Machine name :

System number :

Signature :

Software versions :

Application

Kernel

PIB

R6F

R6F

R8E

Notes or comments :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------For BMA / NeoventaS internal use only :
Information stored in database

Date

Signature

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mail/Fax of verstuur naar:
BMA BV
Afdeling 'STAN update'
De Molen 1
3994 DA Houten, Nederland
E-mail: StanUpgrade@bma-mosos.com
Fax: +31 (0)30 6621508
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