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SCUBAPRO werkt voortdurend aan verbetering van haar producten door middel van 
software-updates. 
Lees de volgende instructies om uw G2 bij te werken met de nieuwste software. 

Het nieuwe SW-bestand toevoegen aan de G2-unit

1. Download de nieuwste software voor de G2 op scubapro.com naar uw pc/Mac
2. Steek het blauwe deel van de USB-kabel in de G2 en sluit de G2 aan op uw pc of Mac.

SOFTWARE UPDATE G2

3. Zodra u de oplaadmodus ziet, drukt u op de linkerknop van de G2
en selecteert u ‘SCHIJF’.  LET OP! Het is mogelijk dat op de pc een
klein venster wordt geopend waarin wordt geadviseerd om uw G2-
apparaat te scannen en te herstellen. Dit kan betekenen dat de pc het
apparaat niet herkent, maar er is niets aan de hand. U volgt gewoon de
instructies die op de pc worden getoond.

4. Open Verkenner/Finder en selecteer G2_DISK (pc) of klik op het G2-schijfpictogram
op uw bureaublad (Mac) (1.). Ga naar het submenu ‘Systeem’ (2.) en sleep het eerder
gedownloade softwarebestand naar de map ‘SWUpdate’ (3.).

LET OP! Breng geen veranderingen aan andere mappen aan. 
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5. Om de G2 veilig te verwijderen  klikt u op het pictogram Hardware veilig verwijderen (  ) 
in het actiecentrum in de taakbalk. Selecteer de G2 in de lijst met apparaten. U krijgt een 
melding dat het veilig is om het apparaat te verwijderen of uit te werpen. Koppel de G2 los van 
de pc of Mac.

De nieuwe software op de G2-unit installeren

6. Druk op de rechterknop om de G2 aan te zetten. 
  

7. Druk op de knop ‘MENU’ links. . 

8. Druk op de knop met het pijltje omlaag tot u bij ‘8. Overige instellingen’ komt, en druk 
vervolgens op de knop ‘ENTR’ rechts om het menu te openen. 

Herhaal deze procedure totdat u bij ‘8.8 Software-update’ komt. Druk 
op de rechterknop, selecteer de nieuwste software en sla met een druk 
op de rechterknop de wijzigingen op.  Een sterretje (*) geeft aan welke 
software is geïnstalleerd.

9. De installatie van de nieuwe software start. Zodra de installatie is 
voltooid, verschijnt in het scherm van de G2 de melding ‘SW update 
voltooid’. De G2-software is nu bijgewerkt. Druk op de rechterknop om 
de G2 uit te zetten. 

Veel plezier met uw bijgewerkte G2!
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