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1. Het updaten van de Xzense-firmware 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stap Actie Scherm

1

Open Google Play/App Store op 
uw smartphone en zoek naar 
“Xzense”. Installeer Xzense An-
droid/iOS App versie 4.3 of een 
latere versie.

Installeer

2

Ga op het Xzense-bedieningspaneel naar het submenu ”Netwerk” en selecteer ”Bluetooth”. Activeer Bluetooth 
op uw smartphone om de Xzense aan de smartphone te koppelen via de Xzense app (zie stappen in de Xzense 
handleiding - hoofdstuk 2.14). Het is mogelijk om de firmware van het bedieningspaneel te updaten zonder
deze eerst aan te sluiten op een voedingseenheid.

Ontvanger
Bedieningspaneel
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Zodra het bedieningspaneel en 
de smartphoneapp zijn gekop-
peld, zal er een dialoogvenster
op de telefoon verschijnen en 
vragen of u de nieuwste firm-
ware wilt installeren. Kies ”Ja”.

N.B. als dit niet gebeurt, druk 
dan op het (i) icoontje in de 
linkerbovenhoek van de
smartphone app.

Apparaat toevoegen via Bluetooth

Softwareversie

Nieuwe firmwareversie (v.4.0)
is beschikbaar, nu installeren?

Apparaatfirmware: v.3.9

Ja Geen

4

Wacht terwijl de telefoon de firm-
ware-update naar het Xzense-bedi-
eningspaneel doorstuurt. Dit duurt 
ongeveer 15 minuten.

Sluit tijdens dit overdrachtsproces
de telefoon of het bedieningspaneel 
niet, en houd de apparaten bin-
nen 3 meter van elkaar. Zodra de 
overdracht is voltooid, zal het bedi-
eningspaneel zichzelf updaten
(dit duurt ongeveer een minuut).

Klaar voor ontsteking

Firmware 1/2 upgraden

     

Histoire

Firmware 2/2 upgraden
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Zodra het bedieningspaneel is 
geüpdatet, wordt de voeding-
seenheid automatisch geüpda-
tet. Dit proces duurt ongeveer 
40-50 minuten.

SW bijwerken
ONTVANGER (34E9)

2%

Opgewaardeerd naar
v4.0_rc2

OK

6

Zodra het bedieningspaneel de 
update heeft overgedragen aan de 
voedingseenheid, zal de voeding-
seenheid zichzelf updaten (dit du-
urt ongeveer een minuut). Daarna 
is het bedieningspaneel klaar voor 
gebruik.

N.B. een bedieningspaneel met 
firmwareversie 4.0 (of hoger) geïn-
stalleerd kan meerdere voeding-
seenheden updaten. Het bediening-
spaneel wordt aangesloten op één 
voedingseenheid tegelijk. Vergeet
niet de geüpdatete voedingseen-
heid los te koppelen voordat u de 
volgende aansluit.


