
Ter voorbereiding 
Om een laptop voor te bereiden moeten er twee dingen gebeuren: 

1. Installeer TI-Connect 
Ga naar https://education.ti.com/en/us/products/computer_software/connectivity-software/ti-

connect-software/tabs/overview#!lightbox=TI-Connect-TI-Connect-CE , klik op “ Download PC,” ga 

iets naar beneden en klik op “TI Connect Software For Windows(English)” 

 

In het pop-up menu dat nu verschijnt, klik op “Continue as guest.”  Sla het bestand op, en voer het 

uit. 

 

Wanneer de installatie is geopend, klik op “Next,” vervolgens op  “I accept the license agreement,” en 

nu drie maal op “Next.” 

https://education.ti.com/en/us/products/computer_software/connectivity-software/ti-connect-software/tabs/overview#!lightbox=TI-Connect-TI-Connect-CE
https://education.ti.com/en/us/products/computer_software/connectivity-software/ti-connect-software/tabs/overview#!lightbox=TI-Connect-TI-Connect-CE


 

Wanneer de installatie klaar is, is TI-Connect geïnstalleerd. 

2. Download de nieuwste versies van het TI-84 besturingssysteem. 
Ga naar: 

https://education.ti.com/en/us/software/details/en/B7DADA7FD4AA40CE9D7911B004B8C460/ti84p

lusoperatingsystem , klik op “TI-84 Plus operating system”, en sla het bestand op. Onthoud waar dit 

bestand wordt opgeslagen. 

 

  

https://education.ti.com/en/us/software/details/en/B7DADA7FD4AA40CE9D7911B004B8C460/ti84plusoperatingsystem
https://education.ti.com/en/us/software/details/en/B7DADA7FD4AA40CE9D7911B004B8C460/ti84plusoperatingsystem


Het updaten 

Voor een TI-84 
1. Zet de rekenmachine aan. 

2. Stop de USB-kabel in de rekenmachine en in de laptop. 

3. Start TI-Connect. 

4. Klik op “Send to TI device” 

 

5. Klik op “Select Device” 

6. Wacht totdat alle apparaten gevonden zijn, en klik dan op de bovenste, en daarna op 

“Select.” 

(Het kan zijn dat het apparaat niet wordt gevonden. Dit heeft vaak iets te maken met het 

instaleren van stuurprogramma’s. Wanneer er hier problemen voorkomen, ga na of Windows 

niet nog bezig is om de stuurprogramma’s te installeren.)  

 
7. Klik op “Browse” 

8. Navigeer nu naar de plek waar het TI-84 besturingssysteem is opgeslagen, en open dan 

“TI84Plus_OS255.8Xu”  



9. Klik op “send to device,” en vervolgens op “Ok.” 

10. Het besturingssysteem wordt nu geïnstalleerd. 

Voor de TI-83 
1. Steek de USB-uitgang van de kabel in de computer en de andere in de rekenmachine. 

2. Start TI-Connect. 

3. Klik op “TI Device Explorer.” 

4. Wacht totdat alle apparaten gevonden zijn, en klik dan op de bovenste, en daarna op 

“Select.” 

(Het kan zijn dat het apparaat niet wordt gevonden. Dit heeft vaak iets te maken met het 

instaleren van stuurprogramma’s. Wanneer er hier problemen voorkomen, ga na of Windows 

niet nog bezig is om de stuurprogramma’s te installeren.)  

 
5. Klik op “Tools,” en selecteer “TI OS Downloader.” 

6. Selecteer  de “TI-83 Plus.” 

7. Klik op “Next.” 

8. Klik op “Start Download.” 

9. Het besturingssysteem wordt nu geïnstalleerd.  


