Januar 2018 - V3.2 NEW

FIRMWAREUPPDATERING
AV TOUCHLINE
KONTROLLENHET

VIA MICRO SD KORT
....UTAN LAN

Denna vägledning innehåller följande:
1. Formatering och uppdatering av Micro SD kort.
2. Firmwareuppdatering av Touchline kontrollenhet.
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Firmwareuppdatering av Touchline kontrollenhet via Micro SD kort UTAN LAN

Firmwareuppdatering V3.2
1. Formatering och uppdatering av Micro SD
Om du väljer att själv ladda hem ny firmware till din Touchline
kontrollenhet ska du själv formatera och uppdatera det Micro SD
kort som redan sitter i din kontrollenhet. Till detta ska du använda
en kortläsare som kan hantera ett Micro SD kort. Här är en
beskrivning steg för steg:

STEG 1

› Ladda ner den nya firmware på vår hemsida under
”Ladda ner” > ”Mjukvaru- och firmwareuppdateringar” och välj
”Touchline uppdatering Januar 2018 - V3,2”.
› Den nedladdade .zip-filen sparas på lämplig plats på din PC,
så du enkelt kan hitta den igen.
› Bryt strömmen till din kontrollenhet, tryck ut Micro SD kortet
från din kontrollenhet (sitter på undersidan av kontrollenheten
till höger om antenn anslutningen) och sätt det i kortläsaren (Var
uppmärksam på att det vänds åt rätt håll).
› Micro SD kortet ska formateras med system FAT32 och
uppdateras med den nya programvaran, se nedan:
STEG 1
› Markera enheten (Micro SD kortet) och välj Formatera.
OBS! Enheten kan heta något annat på din dator.
STEG 2
› Välj FAT32
› Ta bort markeringen i rutan för expressformatering
› Tryck Start

STEG 2

2. Firmwareuppdatering av Touchline kontrollenhet
› Sätt tillbaka Micro SD kortet i kontrollenheten. Var uppmärksam
på att kortet vänds rätt (metallstift mot väggen om kontrollenheten
är väggmonterad), kortet ska tryckas in och fastna med ett lätt
klick.
› Koppla in strömmen till kontrollenheten, uppdateringen av ny
programvara till den inbyggda processorn startar automatiskt. LED
lamporna på kontrollenheten kommer att blinka i 20 - 45 sek. Och
därefter tänds Power, Pump (ev.), Master (ev.) samt de kanaler
som kallar på värme.
› Nu är kontrollenheten uppdaterad med den nya programvaran.
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Vänta tills formateringen är helt färdig och packa sedan upp filerna
från .zip-filen till Micro SD kortet.
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