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Jak aktualizovat firmware Xzense

CZ

Pokyny si vždy přečtěte a uložte!

Aktualizace firmwaru Xzense
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Jak aktualizovat firmware Xzense

Ovládací pa

nel

Napájecí jednotka

Krok

1
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Akce

Otevřete na telefonu Google
Play / App Store a vyhledejte
„Xzense“. Nainstalujte aplikaci
Xzense pro Android / iOS verze
4.3 nebo vyšší.

Zobrazení

Nainstalovat

Na ovládacím panelu Xzense přejděte do podnabídky „Network“ (Síť) a vyberte „Bluetooth“. Aktivujte Bluetooth
a spárujte svůj Xzense s chytrým telefonem pomocíaplikace Xzense (viz kroky v uživatelské příručce Xzense –
kapitola 2.14). Je možné aktualizovat firmware ovládacího panelu bez jeho předchozího připojení k napájecí
jednotce.
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Přidejte zařízení přes Bluetooth

Verze softwaru
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K dispozici je nová verze firmwaru
(v.4.0), nainstalovat nyní?

Po spárování ovládacího panelu a aplikace telefonu se na
telefonu objeví dialogové okno
s dotazem, zda si přejete nainstalovat nejnovější firmware.
Stiskněte „Yes“ (Ano).

Firmware zařízení: v.3.9

Ano

Ne

Pozn.: pokud k tomu nedojde, stiskněte ikonu (i) v levém
horním rohu aplikace telefonu.

Připraveno na spuštění

Počkejte, než telefon přenese aktualizaci firmwaru na ovládací panel Xzense. Mělo by to trvat asi 15
minut.
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Upgradování firmwaru 2/2

Během tohoto procesu přenosu
nevypínejte U telefon ani ovládací panel a udržujte zařízení ve
vzdálenosti do 3 metrů od sebe. Po
dokončení přenosu se ovládací panel sám aktualizuje (mělo by to trvat
zhruba minutu).
Historie
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SW aktualizace napájecí
jednotky (34E9)
2%
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Po aktualizaci ovládacího panelu se napájecí jednotka automaticky aktualizuje. Tento proces trvá přibližně 40–50 minut.

Upgradováno na
v4.0_rc2
OK

Jakmile ovládací panel přenese
aktualizaci do napájecí jednotky,
napájecí jednotka se sama aktualizuje (mělo by to trvat zhruba minutu). Poté je ovládací panel připraven
k použití.
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Pozn.: ovládací panel s nainstalovanou verzí firmwaru 4.0 (nebo vyšší)
může aktualizovat více napájecích
jednotek. Ovládací panel lze v jednom okamžiku připojit k jedné
napájecí jednotce. Nezapomeňte
odpojit aktualizovanou napájecí
jednotku před připojením další.
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