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Doel 
Het doel van deze handleiding is om te beschrijven hoe de usb updatetool voor de MP200(L) moet 

worden gebruikt. De update tool maakt het mogelijk om een software update op de MP200(L) kaartlezer 

uit te voeren door de kaartlezer via een usb-kabel te koppelen aan een Windows computer. 

Wat biedt deze update? 
·  Inzicht in de laatste transactie op de terminal 

·  Betalingsbevestiging piepje, toetsverlichting, toetsgeluid en kleurenschema (aanzetten via 

instellingenmenu kaartlezer) 

·  Verbeterde Bluetooth koppeling 

Voordat u begint 
Welke materialen heeft u nodig? 

·  MP200(L) kaartlezer (Rabo SmartPin) 

·  USB-kabel 

·  Pc met Windows 7, 8 of 10 

·  Internetverbinding 

Zorg er voor dat u maximaal 1 kaartlezer tegelijkertijd aan de pc hangt en dat de kaartlezer aan staat. 

Voer voor het uitvoeren van de update een connectietest uit via de Rabo SmartPin app (kaartlezer icoon  

 verbinding testen), zodat alle transacties van de kaartlezer zijn gesynchroniseerd met de server. 

Update proces 
1. Verbind uw kaartlezer via de bijgeleverde usb-kabel aan uw computer 

2. Wanneer uw kaartlezer is verbonden aan de computer, zal uw pc de kaartlezer herkennen en 

drivers gaan installeren) 

3. Open de USB update tool 

4. Selecteer de taal waarin u de tool wilt openen (de keuze in de taal beïnvloedt niet de taalkeuze 

op de kaartlezer na het updaten) 

5. De usb-update tool zal de kaartlezer herkennen en gaan controleren welke software versie op de 

kaartlezer is geïnstalleerd 

a. De kaartlezer geeft weer dat de kaartlezer in service mode is 

6. De USB update tool zal aangeven of er wel/geen update beschikbaar is  

a. Wanneer er geen update beschikbaar is, drukt u op ‘klaar’ 

7. Wanneer er een update beschikbaar is, vinkt u ‘Ja, ik wil mijn kaartlezer bijwerken’ aan en drukt 

u op ‘Start update’ 

8. De tool start met het overzetten van de update naar uw kaartlezer (voortgang wordt in de 

update tool weergegeven).  

9. Wanneer de update is overgezet naar de kaartlezer, drukt u op de rode knop van de kaartlezer 

10. De kaartlezer start met updaten.  

11. Nadat de kaartlezer klaar is met updaten, zal deze herstarten 

12. Aangezien de software van de kaartlezer uit twee onderdelen bestaat, moet u stap 3 tot en met 

11 nogmaals uitvoeren. 

13. Uw kaartlezer is klaar voor gebruik  
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