
Instructies voor het bijwerken van de driver onder Windows 7
Windows installeert automatisch de betreffende driver nadat u uw Smartinterface in de computer 
steekt. U kunt de betreffende driver ook op de bijgeleverde CD van uw Smartinterface vinden.

Enkele duikcomputers kunnen met de betreffende driver niet worden uitgelezen vanaf versie 3.0 van de 
Divemanager software (SDM), omdat de SDM software gebruik maakt van een drivernaam die begint 
met „Suunto“. Ondanks dat de correcte driver is meegeleverd met de installatie van SDM 3.1.10.  De 
naam hoeft enkel te worden aangepast. Vanaf versie 4 (met Movescout), worden deze drivers niet meer 
automatisch geinstalleerd. Wij adviseren om eerst SDM 3.10 te installeren (Klik hier om te downloaden). 
Deze versie kan kan gelijktijdig met DM4 geinstalleerd zijn of u kunt deze later deinstalleren.
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2.0 Steek uw Smartinterface in een vrije USB poort van uw computer. Open daarna Apparaat beheer 
als volgt:

START -> Configuratiescherm -> Hardware en Geluiden-> Apparaat beheer

Instructies voor het bijwerken
van uw USB driver

voor Smartinterfaces

1.0 Start met het installeren van de Suunto Divemanager software, welke u kunt downloaden in het 
Suunto Download center via de volgende link:

DM4: Klik hier om te downloaden
SDM3.1.0: Klik hier om te downloaden

De Suunto driver wordt automatisch geinstalleerd met Divemanager3.1.0.

Instructies voor het installeren van de driver onder Windows XP, vindt u op 
pagina 4.

http://ns.suunto.com/software/diving/SDM_Setup_3.1.0.exe
http://www.movescount.com/applications/dm4
http://ns.suunto.com/software/diving/SDM_Setup_3.1.0.exe
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5.0  Deselecteer Compatible Hardware weergeven and scroll naar in de lijst naar beneden naar Suun-
to. Selecteer 

USB Smartinterface - Instructies voor het bijwerken van de drive onder Win-

3.0 Open COM-Poorten en klik rechts op „USB Serial Port“, gevolgd door „Stuurprogramma‘s 
bijwerken“.

4.0  Klik „Op mijn computer naar stuurprogramma‘s zoeken“  en kies „Ik wil kiezen uit een lijst met 
apparaatstuurprogramma‘s op mijn computer. 
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USB Smartinterface - Instructies voor het bijwerken van de drive onder Win-

6.0  Negeer de Waarschuwing en klik op „Ja“.

6.1  Het volgende venster opent. Sluit het venster als de installatie voltooid is.

7.0  Het configuratiescherm toont nu de Suunto USB Serial Port (ComX).
De betreffende driver is geinstalleerd en  u kunt nu uw duikcomputer uitlezen met de Suunto Divema-

nager software 3.X (SDM3.X).
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Instructies voor het bijwerken van de driver onder Windows XP
Windows installeert automatisch de betreffende driver nadat u uw Smartinterface in de computer 
steekt. U kunt de betreffende driver ook op de bijgeleverde CD van uw Smartinterface vinden.

Enkele duikcomputers kunnen met de betreffende driver niet worden uitgelezen vanaf versie 3.0 van de 
Divemanager software (SDM), omdat de SDM software gebruik maakt van een drivernaam die begint 
met „Suunto“, ondanks dat de correcte driver is meegeleverd met de installatie van SDM 3.1.10.  De 
naam hoeft enkel te worden aangepast. Vanaf versie 4 (met Movescout), worden deze drivers niet meer 
automatisch geinstalleerd. Wij adviseren om eerst SDM 3.10 te installeren (Klik hier om te downloaden). 
Deze versie kan kan gelijktijdig met DM4 geinstalleerd zijn of u kunt deze later deinstalleren.

Instructies voor het bijwerken
van uw USB driver

voor Smartinterfaces

2.0 Steek uw Smartinterface in een vrije USB poort van uw computer. Open daarna Apparaat beheer 
als volgt:

START -> Configuratiescherm -> Systeem

1.0 Start met het installeren van de Suunto Divemanager software, welke u kunt downloaden via de 
volgende link in het Suunto Download center:

DM4: Klik hier om te downloaden
SDM3.1.0: Klik hier om te downloaden

De Suunto driver wordt automatisch geinstalleerd met Divemanager3.1.0.

Instructies voor het installeren van de driver onder Windows 7, vindt u op 
pagina 1.

http://ns.suunto.com/software/diving/SDM_Setup_3.1.0.exe
http://www.movescount.com/applications/dm4
http://ns.suunto.com/software/diving/SDM_Setup_3.1.0.exe
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-> Hardware -> Apparaatbeheer

3.0 Klik op het  + symbool naast de poorten (COM & LPT), rechtsklik daarna op USB Serial Port 
(COMxx) en Bijwerken Driver.

Instructies voor het bijwerken van de driver onder Windows XP



5.0 In het volgende scherm selecteert u de optie „Niet Zoeken Ik bepaal zelf welk stuurprogramma ik 
wil installeren...“  en klik op volgende. Deselecteer „Compatible hardware weergeven“ en scroll in de 
lijst naar beneden naar de naam Suunto. Kies daarna „Suunto USB Serial Port“ en klik op volgende. 
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4.0 Selecteer „Nee, nu niet“ en kies volgende.  Kies nu de optie „Ik wil zelf kiezen (geavanceerd)“ en 
klik op volgende.

Instructies voor het bijwerken van de driver onder Windows XP

6.0 . Bevestig de waarschuwing over het bijgewerkte stuurprogramma met „Ja“.
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7.0  Klik op Voltooien. De interface wordt nu als volgt weergegeven:

Instructies voor het bijwerken van de driver onder Windows XP
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Voorbereidingen om de duikcomputer uit te lezen

1x
3sec.

9.3.2 Zet de duikcomputer (DC) aan en druk 3 seconden 
op de mode knop.

9.0.1 Verbind de interface met uw duikcomputer.

9.1.1 Verbind de stekker, rode markeringen bij elkaar en 
draai de stekker met de klok mee.

9.2.1 De duikcomputer (DC) schakelt automatisch over 
naar de PC verbindingsmodus..

Smartinterface D469

Smartinterface USB

9.1.2 Verbind de interface met uw duikcomputer.

9.2.2. De connector is beveiligd tegen verkeerom aanslui-
ten en zit vast met een klein beetje aandrukken.

9.5.2  Druk één keer op de Time knop.

9.4.2 Druk één keer op de  Mode knop.

9.7.2 Druk op de Plan knop.

1x

1x

1x

1x

Suunto Mosquito in PC mode zetten:

Druk 4 keer op de M (mode) knop, er staat nu mem op 
het scherm. 

Druk 3 maar op de S (Select) Knop, er staat nu TR - PC 
op scherm. De Mosquito is nu gereed om uit gelezen te 
worden met de DiveManager software.

De Smartinterface is nu klaar voor gebruik. Start de Dive 
Manager Software zoals SDM van Suunto. Verbind eerst de 

9.6.2 Druk één keer op de Mode knop.

9.8.2 Druk de Mode knop nogmaals in. Uw duikcomputer is 
nu ingeschakeld voor PC modus.

1x
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WEEE-Reg.-Nr. DE82497460

Technisches Büro Kühnhold
Ehestorfer Weg 155
21075 Hamburg
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Alle afbeeldingen en tekst in deze handleiding, evenals de instructie
handleiding zelf zijn auteursrechtelijk beschermd, elk verder gebruik 
dient
schriftelijk te worden goedgekeurd door www.smartinterface.de.

Alle merken en handelsmerken gespecificeerd in de beschrijving en 
waar
van toepassing beschermd door een derde partij, zijn volledig onder-
worpen aan
de bepalingen en voorwaarden van het respectievelijk geldende recht 
om een symbool te gebruiken en de eigendomsrechten van elke gere-
gistreerde eigenaar. De loutere vermelding daarvan mag niet worden 
geïnterpreteerd dat de handelsmerken niet zijn beschermd door rech-
ten van derden! De merknamen en handelsmerken die in deze docu-
mentatie zijn het eigendom van de respectvolle recht
eigenaren en worden hier alleen gebruikt voor beschrijvende doelein-
den.

Het openen van de duikcomputer en het vervangen van de batterij 
is volledig voor uw eigen risico! Geen enkele aansprakelijkheid wordt 
aanvaard voor het niet meer waterdichtheid zijn of andere schade aan 
uw duikcomputer.

Europese Unie - Gescheiden afvalinzameling: Dit symbool geeft aan dat 
dit product moet worden verwijderd op grond van de geldende wette-
lijke bepalingen en gescheiden van huishoudelijk afval. Breng dit product 
naar een officieel inzamelpunt voor verwijdering. Producten kunnen 
gratis naar een aantal inzamelpunten worden gebracht. Gescheiden 
inzameling en recycling bespaart grondstoffen en zorgt voor de nale-
ving van alle voorschriften voor de bescherming van de gezondheid en 
het milieu bij de recycling van het product.

Imprint

Auteursrecht

Auteursrecht en de 
etikettering

Niet-Aansprakelijkheids-
verklaring

Recycling


