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Så här gör du en uppdatering av Xzense 
fasta programvara

Läs och spara alltid instruktionerna!
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1. Så här gör du en uppdatering av Xzense fasta programvara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steg Åtgärd Display

1

Öppna Google Play/App Store 
på din telefon och sök efter 
”Xzense”. Installera Xzense An-
droid/iOS App version 4.3 eller 
högre.

Era

2
På Xzense-fjärrkontrollen, gå in i undermenyn ”Nätverk” och välj ”Bluetooth”. Aktivera Bluetooth för att ansluta 
Xzense till din smartphone via Xzense-appen (följ stegen i Xzense-användarmanualen – avsnitt 2.14). Det går att 
uppdatera kontrollpanelens fasta styrboxen utan att först ansluta den till en strömenhet.

Styrbox
Fjärrkontroll
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När fjärrkontrollen och tele-
fon-appen har parkopplats visas 
en dialogruta på telefonen som
frågar dig om du vill installera 
den senaste fasta programvaran. 
Tryck ”Ja”.

Observera att om detta inte sker, 
tryck på (i) ikonen längst uppe i 
det vänstra hörnet på telefonap-
pen.

Lägg till anordning via Bluetooth

Software version

Ny version av firmware (v.4.0)
är tillgänglig, installera nu?

Enhets firmware: v.3.9

Ja Nej

4

Vänta medan telefonen överför up-
pdateringen av fast programvara till 
Xzense-fjärrkontrollen. 
Detta tar cirka 15 minuter.

Under den här överföringsproces-
sen, stäng inte av telefonen eller 
fjärrkontrollen, och håll enheterna 
inom tre meters avstånd från va-
randra. När överföringen är klar ska 
fjärrkontrollen uppdatera sig själv 
(detta tar cirka en minut).

Klar för antändning
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När fjärrkontrollen har uppdat-
erats kommer styrboxen att up-
pdateras automatiskt.
Den här processen tar cirka 40–
50 minuter.

SW uppdateras
STYRBOX (34E9)

2%

Uppdaterad till
v4.0_rc2

OK
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När fjärrkontrollen har överfört up-
pdateringen till styrboxen kommer 
styrboxen att uppdatera sig själv 
(det här tar cirka en minut). 
Efter detta är fjärrkontrollen redo
att användas.


