
Firmware Update:

Deze update hoeft niet uitgevoerd te worden als jouw Purpl pro al 
voorzien is van de nieuwste versie 0.16.0. Dit kun je checken in de app: 

Open de instellingen Scroll omlaag Check je software versie

Is je softwareversie geen 0.16.0, dan kun je van start gaan door 
via de pc op de onderstaande link te klikken: 

 
Link Firmware Update

Download de bestanden 1 & 2 door er op te dubbelklikken. De bestanden zijn 
te vinden onderaan de pagina die je net hebt geopend via de link.
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Als je liever een video handleiding hebt, klik dan op deze link

https://purplscientific.freshdesk.com/support/solutions/articles/64000260428-firmware-v0-16-0-dark-measurement-fix
https://youtu.be/C3xdpw-5hZo


Open windows verkenner en ga naar de map downloads (pijl).
Open het SEFW bestand als administrator (pijl).

 

Er openen 2 schermen, maar we gaan werken in het onderstaande scherm:
Klik op browse (pijl).

Als je een windows 10 computer gebruikt, kijk dan op 
de laatste pagina voor instructies

 



Selecteer nu het andere bestand 20210216_0.16.0.enc en druk op openen

Koppel nu de Puprl pro aan de computer. Dit kan met de kabel waarmee je de 
purpl oplaadt en klik op refresh (pijl). 



Nu krijg je het serienummer van je purpl pro te zien (zie foto). Als dit niet zo
is, dan kan het zijn dat je Purpl pro in slaapstand staat. Druk dan de aan- en uitknop

in tot dat de 2 lampjes een keer blauw knipperen (video instructie).
Als je nu nogmaals op refresh drukt, dan staat je serienummer erbij.

Druk nu op program (groene pijl) en de update zal van start gaan. 
Dit duurt maximaal een paar minuten

Als de update klaar is krijg je het volgende scherm te zien en kan je 
de purpl loskoppelen. Je Puprl pro is nu voorzien van de nieuwste software! 

https://youtu.be/F090Q3dsxFg


Windows 10 instructies:
Als u een Windows 10-computer gebruikt, heeft u een extra driver nodig

voordat u de update kunt uitvoeren. Zonder deze driver het serienummer
verschijnt niet in het update programma

Driver installatie:
In deze link vindt je een video-instructie over hoe je de vereiste driver kunt installeren

en in deze link kun je de driver downloaden
 

Download links:
 

Slaapmodus/ aan- en uit zetten
 

Firmware update uitvoeren
 

Driver installatie instructies
 

Download driver voor windows 10
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