
NO

Xzense Software Update - NO - 20201015

Slik oppdaterer du firmware til Xzense

Instruksjonene bør alltid leses og lagres!



2

Xzense Software Update - NO - 20201015

Oppdatering av firmware til Xzense

1. Slik oppdaterer du firmware til Xzense 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trinn Handling Skjerm

1

Åpne Google Play/App Store på 
telefonen og søk etter «Xzense». 
Installer Xzense Android/iOS 
App versjon 4.3 høyere. Installere

2
På kontrollpanelet til Xzense går du inn på undermenyen «Nettverk» og velger «Bluetooth». Aktiver Bluetooth 
for å koble Xzense sammen med smarttelefonen via Xzense-appen (se trinnene i bruksanvisningen for Xzense 
– kapittel 2.14). Det er mulig å oppdatere firmwaren til kontrollpanelet uten å koble den til en strømenhet først.

Strømenhet
Kontrollpanel
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3

Når appen til kontrollpanelet og 
telefonen er koblet sammen, vil 
det dukke opp en dialogboks på 
telefonen som spør om du øn-
sker å installere den nyeste firm-
ware. Trykk på «Ja».

NB Hvis dette ikke skjer, trykker 
du på ( i ) - ikonet i øvre venstre 
hjørne av telefonappen.

Tilføy enhet via Bluetooth

Software versjon

Ny firmwareversjon (v.4.0) er
tilgjengelig, installer du nå?

Enhets firmware: v.3.9

Ja Nei

4

Vent mens telefonen overfører firm-
wareoppdateringen til kontrollpan-
elet til Xzense. Dette bør ta ca. 15 
minutter.

I løpet av denne overføringsproses-
sen, må du ikke slå av telefonen eller 
kontrollpanelet, og holde enhetene 
ikke mindre enn 3 meter fra hveran-
dre. Når overføringen er fullført, vil 
kontrollpanelet oppdatere seg selv 
(dette bør ta omtrent et minutt).

Klar for tenning

Oppgradering av firmware 1/2

     

Historie

Oppgradering av firmware 2/2
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Når kontrollpanelet er oppdat-
ert, vil strømenheten oppdat-
eres automatisk.
Denne prosessen tar ca. 40–50 
minutter.

SW oppdatering
gjennomføres

STYREBOKS (34E9)

2%

Oppdatert til
v4.0_rc2

OK

6

Når kontrollpanelet har overført 
oppdateringen til strømenheten, vil 
strømenheten oppdatere seg selv 
(dette bør ta omtrent et minutt). 
Deretter er kontrollpanelet klart til 
bruk.


