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Opnieuw installeren app Launch X-431 Pro, Pro 3, Pro 4 

 

Pro en Pro 3: 

1) Ga naar de “Launch X431 Pro/Pro 3” app op de home pagina. 

Klik met uw vinger op de app, houd deze vast totdat er een prullenbakje verschijnt bovenaan 

het scherm. Sleep de app naar het prullenbakje. De app wordt nu verwijderd. Klik op “OK” 

om door te gaan. 

2) Open de instellingen van de tablet. Klik op “Opslag” en klik op “Interne gedeelde opslag”. 

Klik op “Overige” en vervolgens op “VERKENNEN”. Selecteer het mapje “cnlaunch” door het 

mapje langer vast te houden met uw vinger. Klik op het prullenbakje (rechtsboven) en klik 

vervolgens op “OK” 

 

Let op: in plaats van stap 1 en 2 te volgen kunt u ook kiezen om de tablet terug te zetten naar 

fabrieksinstellingen. Open de instellingen van de tablet, klik op “Back-up maken en opnieuw 

instellen” en klik op “Terug naar fabrieksinstellingen”. De tablet wordt nu automatisch 

opnieuw opgestart. Alle gegevens op de tablet worden nu gewist. Verbind de tablet met uw 

WiFi netwerk. 

3) Open op de tablet de internet browser en ga naar de pagina: 

www.launcheurope.de/download/ 

4) Bij Software Application kiest u de juiste download: 

a. X-431 Pro 

X-431 Pro 3 met serienummer 982 = X431_PRO3.apk 

X-431 Pro 3 met serienummer 985 = X431_PRO3_2016.apk 

5) De download zal rechtsonder op de tablet verschijnen. Klik hierop om de installatie te 

starten. 

6) Na de installatie dient u met de bekende inloggegevens (username en password) in te loggen 

en download vervolgens de software opnieuw in het update gedeelte. 

 Ga naar Update, klik op “Selecteer alle” en klik vervolgens op “One-click update” 

 De software wordt nu volledig geïnstalleerd 

 

 

Pro 4: 

De app voor de Pro 4 kunt u niet online downloaden, neem hiervoor contact met ons op. 

http://www.launcheurope.de/download/?lang=en

