Instructie updaten qLabs ElectroMeter voor Google Android v6
Zorgt u ervoor dat u uw inloggegevens van uw Google account bij de hand heeft, het kan zijn dat u
die straks nodig heeft.

Stap 1: Schakel ‘BLUETOOTH’ in op uw telefoon.
Open uw smartphone en ga naar uw beginscherm.
Open de verbindingsinstellingen door op het beginscherm naar beneden te “swipen” (met de vinger
van de bovenkant van uw scherm naar beneden vegen). Het openen van de verbinding instellingen
kan per Android smartphone verschillen. Hier ziet u o.a. het WiFi pictogram en het Bluetooth
pictogram.
Zet Bluetooth aan door op het Bluetooth pictogram te drukken. Het Bluetooth pictogram wordt nu
blauw. Wanneer het blauw is, is deze functie ingeschakeld.

Voorbeeld van een beginscherm.

Het openen van de
verbindingsinstellingen

Aanzetten van Bluetooth
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Stap 2a: Download de app via de link op de website WWW.NTD.NL -> ACTUEEL -> UPDATE QLABS
Of klik op deze link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.micopointbio.emeter
Werkt dit niet dan gaat u naar stap 2b.
De Play Store opent, download vervolgens de app door op “Installeren” te drukken.. Dit gebeurt
automatisch. Open de app nog NIET. U dient eerst de stappen 4 t/m 7 te doorlopen op uw
meetapparaat.

Installeren van de app

Stap 2b: Zoek nu de “Play Store” en open deze door erop te drukken.
Druk bovenin op de zoekbalk waarin de tekst staat “Zoeken naar apps …”
Zoek vervolgens naar de app “qLabs Connect” door de tekst “qLabs Connect” te typen in de zoekbalk,
druk vervolgens op het zoek icoon (vergrootglas)
Selecteer vervolgens de app “qLabs Connect” door erop te drukken.

7.

Het icoon van de “Play Store”

Het zoekveld van de “Play Store”

Selecteer de qLabs Connect app
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Stap 3: Download vervolgens de app door op “Installeren” te drukken. Mocht u de melding
“Accountconfiguratie voltooien” dan klikken op “Doorgaan” en dan “Overslaan”

Druk op “Installeren”

Indien u dit ziet druk dan op
“Doorgaan”

Druk hier op “Overslaan”

Uw smartphone is de app nu aan het downloaden. U doet nu niets, wacht tot dat de download is
voltooid en “Openen” groen gekleurd is. Druk niet op “Openen” en ga verder met stap 4.

De app wordt nu gedownload en
geïnstalleerd

De app is nu geïnstalleerd
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Stap 4: Schakel uw qLabs ElectroMeter in door op de AAN/UIT knop te drukken.

U houd deze knop ingedrukt tot het
apparaat aan gaat. U zult dit scherm
dan zien op uw qLabs ElectroMeter.

Stap 5: Druk op de linker pijltoets om naar de instellingen te gaan. Navigeer vervolgens met de
rechterpijltoets naar ‘BLUETOOTH ’en druk op de ‘OK’ toets op uw qLabs ElectroMeter.

Klik op de linker pijltoets om de
instellingen te openen

Navigeer met de rechter pijltoets naar
Bluetooth en druk op de OK toets.
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Stap 6: Zet de bluetooth ‘AAN’. U doet dit door op de rechter pijltoets te drukken op uw
meetapparaat. Druk vervolgens op de ‘OK’ toets op uw meetapparaat. U zult nu terugkeren naar de
instellingen.

U ziet dat Bluetooth UIT staat

Met de rechterpijltoets wijzigt u dit in AAN

Druk vervolgens op de OK toets

Stap 7: Druk op de AAN/UIT toets op uw qLabs ElectroMeter. U zult nu terugkeren naar het
beginscherm.

U ziet hier de AAN/UIT toets. Druk erop en u
zult terugkeren naar het beginscherm
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Stap 8:

Het installeren van de “qLabs Connect” app op uw smartphone is inmiddels voltooid.
Indien dat niet het geval is wacht u tot de installatie voltooid is. Wanneer de installatie is voltooid
drukt u op “Openen”.
De app opent zich nu. Leg uw smartphone naast uw qLabs ElectroMeter en druk rechtsboven op
“Zoeken”. U ziet nu de naam van uw qLabs ElectroMeter (qLabsXXXXXXX) in de app verschijnen.

Druk op “Openen”

Druk op “Zoeken”

Druk nu op de naam qLabs

Druk nu op de naam van uw qLabs ElectroMeter. Achter de naam van uw qLabs ElectroMeter staat
nu “Verbonden”. Druk onderin de app op “DL Upgr.” of (wanneer dit voluit is geschreven) op
“Download Upgrade”.
Er komt nu een venster tevoorschijn met het kopje “Voor upgraden” en druk op “OK”.

Meetapparaat is verbonden

Druk op DL Upgr. Of Download
Upgrade

U klikt hier op OK, u dient het meetapparaat te
gebruiken met volle batterijen
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Stap 9: LET OP: goed op het scherm van het meetapparaat letten, de melding kan snel
verdwijnen. Als de melding is verdwenen dan dient u stap 8 te herhalen. Uw qLabs ElectroMeter
vraagt nu om de verbinding te bevestigen. Kies voor “JA” door op de “OK knop” te drukken. De
update start nu automatisch, dit kan tussen de 6 en 13 minuten duren. Houd ondertussen uw
smartphone naast uw qLabs ElectroMeter voor een goede verbinding.
Wacht tot de update is voltooid. Wanneer de update is voltooid ziet u onderstaand scherm in de app
op uw smartphone.

U legt uw telefoon en de qLabs ElectroMeter
op deze manier naast elkaar.

Bezig met downloaden

Download is voltooid

Stap 10: De update is uitgevoerd. U zult nu op uw qLabs ElectroMeter zien dat deze vraagt
‘HERSTART NU VOOR AFMAKEN UPGRADE?’ U dient nu ‘JA’ te kiezen, dit doet u door op de ’OK’
knop te drukken. Let op: het scherm van het meetapparaat gaat nu kort uit en dan weer aan. U zult
nu ‘UPGRADING’ op uw qLabs ElectroMeter zien staan. Dit kan 3 tot 4 minuten duren. Blijf wachten
tot het meetapparaat 100% aangeeft en de taalkeuze geeft.

U moet nu JA selecteren, dit doet u
door op de OK toets te drukken

U ziet hier het scherm van uw qLabs
ElectroMeter geeft Upgrading aan.
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Stap 11: Uw qLabs ElectroMeter gaat vragen om de taal in te stellen. Deze zal op ‘ENGLISH’ staan.
Navigeer met de rechterpijltoets naar ‘NEDERLANDS’ en druk op de ‘OK’ toets op uw qLabs
ElectroMeter. Het meetapparaat gaat nu naar het bekende startscherm

U navigeert met de rechter pijltoets naar Nederlands en drukt op de OK toets

Stap 12: Controleer of de update correct is verlopen door, als het meetapparaat aan staat, op de
“OK-knop” te drukken, u moet nu V2.4.6.29D in beeld zien. Is dit niet het geval dan moet u de
stappen 4 t/m 11 nogmaals herhalen.
Ziet u nog steeds niet de juiste versie dan dient u een belafspraak met ons in te plannen, zie onze
website https://denationaletrombosedienst.nl/update-qlabs/
Ziet u wel de juiste versie dan kunt u het apparaat weer uitschakelen door twee keer op de “Aan- en
uit knop” te drukken.

Scherm met juiste versie

Uw qLabs ElectroMeter is nu up to date en klaar voor verder gebruik.
Wanneer de update gelukt is dan horen wij graag van u. Stuurt u ons dan
even een bericht via uw dossier om ons op de hoogte te brengen? Dank u!
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