
BELANGRIJK: uw Target Blu Eye registreren. 

 

Nadat uw Target Blu Eye is ingebouwd en aangesloten dient u het systeem op onze website 

te registreren. Pas na deze registratie beschikt het systeem over de juiste software en kan 

het worden gebruikt. Ga hiervoor als volgt te werk: 

 

1. Zet het contact van de auto uit. Hiermee schakelt u ook het Blu Eye systeem uit.  

2. Plaats de meegeleverde SD card in het SD card slot van uw Blu Eye. 

3. Zet het contact aan. 

4. Het unieke serienummer van uw Blu Eye wordt nu naar de SD card gekopieerd. Alle LED’s 

gaan 5 seconden aan. Zodra de 5 LED’s van de signaalsterkte indicator uitgaan en alleen nog 

de 2 blauwe LED’s branden, is deze procedure gereed. Dit duurt ca. 5 seconden. 

5. Zet het contact uit. 

6. Haal de SD card uit uw Blu Eye. 

7. Steek de SD card in het SD card slot van uw PC of Mac. 

8. Ga naar www.blu-eye.eu en klik “registreren”. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blu-eye.eu/


9. Er wordt gevraagd het activatiebestand met een uniek serienummer (UNIQUEID.TXT) op de SD 

card te selecteren teneinde het serienummer dat op uw SD card staat te registreren. Klik hiertoe 

op “Bladeren”. Selecteer de SD card op uw computer en open vervolgens het bestand 

“UNIQUEID”. Het bestand wordt nu weergegeven op de registratiepagina van  www.blu-eye.eu. 

Klik nu op “Volgende pagina”. 

 

10. Vul de gevraagde gegevens in en klik “registreren”.  

 

http://www.blu-eye.eu/


11. U ziet nu 3 firmware bestanden die ieder afzonderlijk moeten worden gedownload. 

 

 

12. Download deze bestanden één voor één direct naar uw SD card. 

 

 

 



13. Haal de SD card uit de PC. 

14. Zet het contact van de auto uit. Hiermee schakelt u ook uw Blu Eye systeem uit. 

15. Steek de SD card in de SD card sleuf van uw Blu Eye. 

16. Zet het contact aan.  BELANGRIJK: onderbreek nooit de spanning naar uw Blu Eye systeem 

tijdens het update proces! 

17. Alle LED’s gaan 5 seconden aan. Na 5 seconden gaan eerst de  LED’s van de signaalsterkte 

indicator uit. LET OP: Het updateproces wordt afgerond als de LED’s stapsgewijs van rood 

naar groen lopen. Pas als de laatste groene LED gedoofd is, is het systeem klaar voor gebruik. 

Tijdens het eerste registratie en update proces duurt het kopiëren van de bestanden naar uw 

Blu Eye ca. 30 seconden. Wacht nog ca. 15 seconden nádat de laatste led’s zijn gedoofd. 

Schakel nu de Blu Eye uit en verwijder de SD kaart. Uw Target Blu Eye is klaar voor gebruik. Na 

het updateproces mag de SD card worden verwijderd, maar dit is niet noodzakelijk. 


