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Krátky návod

Prevezmite aktualizáciu softvéru
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Aktualizácia softvéru (ETAtouch)

Postupné vykonávanie aktualizácií

1.1

Pri inštalácii verzií softvéru X.36.0 a novších je
najskôr potrebné vykonať aktualizáciu na verziu
X.35.X

Prevezmite aktualizáciu softvéru

Prevezmite dáta aktualizácie softvéru
Pre ovládací panel "BE-P1" bude potrebná verzia
1.XX.X pre "BE-P2" , 2.XX.X a pre "BE-P3" die
3.XX.X.
Požadované súbory pre aktualizáciu softvéru možno
nájsť na stránkach <www.ETA.co.at> a taktiež
<www.meinETA.at>.
1. Prevezmite aktualizáciu softvéru:

Ak je nainštalovaná verzia nižšia ako X.35.X, aktualizujte najprv na túto verziu (pozri kapitolu 1.2 "Po verziu
softvéru X.35.X"). Až potom je možné aktualizovať na
vyššie verzie softvéru (od X.36.0) (pozri kapitolu 1.3
"Od verzie softvéru X.36.0"). Ak to váš hardvér nepodporuje, na obrazovke sa zobrazí príslušné hlásenie.

a) Pomocou používateľského mena a hesla sa
prihláste
na
webovej
stránke
<www.ETA.co.at>. V oblasti prihlásenia
vyberte bod ponuky [Software-Update] (Aktualizácia softvéru) a prevezmite príslušnú aktualizáciu softvéru.
b) Prípadne sa pomocou používateľského mena
a hesla prihláste na webovej stránke
<www.meinETA.at>. Na navigačnej lište
stlačte tlačidlo [System settings] a následne
vyberte položku [Installation & software].
Prevezmite príslušnú aktualizáciu softvéru.
2. Súbor skopírujte priamo do hlavného adresára
pamäťového USB-kľúča (formátovanie systémom
FAT32 alebo FAT16).
Súbor nesmie byť umiestnený v žiadnom
priečinku a nesmie sa premenovať, pretože v
opačnom prípade by ovládacia jednotka ETAtouch
súbor nenašla.
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1.2

Po verziu softvéru X.35.X

Po verziu softvéru X.35.X

1.3

Od verzie softvéru X.36.0

Odčítanie verzie softvéru

Skontrolovanie nainštalovanej verzie softvéru

1. Na mieste na ovládacej jednotke ETAtouch stlačte t
lačidlo
.

1. Otvorte systémové nastavenia na ovládacej
jednotke ETAtouch symbolom
(v ľavej
spodnej časti obrazovky).

2. Stlačte tlačidlo [Prehľad verzie].
Objaví sa okno, v ktorom sa zobrazí verzia softvéru.
Vykonanie aktualizácie softvéru

2. Stlačte tlačidlo
[Verzie Prehľad]. Otvorí sa
okno, v ktorom sa zobrazí nainštalovaná verzia
softvéru.

Aktualizácia softvéru sa musí vždy vykonávať
zvlášť a postupne najskôr na ovládacej jednotke
ETAtouch kotla a potom na všetkých ďalších
ovládacích jednotkách ETAtouch.
1. Pamäťový USB-kľúč vložte do ovládacej jednotky
ETAtouch.
2. Na ovládacej jednotke ETAtouch stlačte
tlačidlo
. Následne tlačidlo [Zmena oprávnenia]
stlačte. Otvorí sa okno. Zadajte heslo „135“ a
potvrďte ho stlačením [Registrovať].
3. Stlačte tlačidlo [Aktualizovať software].
Verzia už inštalovaného softvéru sa porovná s
verziou na USB-kľúči.
4. V okne [Verzie na USB kľúči] zvoľte požadovanú
aktualizáciu softvéru.
5. Stlačte tlačidlo [Spustiť].
Aktualizáciu softvéru sa kopíruje do regulácie
ETAtouch.
Ak nebude USB-kľúč rozpoznaný-odoberte
kľúč a zasuňte na novo a stlačte [Nová
kontrola] tlačidlo.
6. Stlačte tlačidlo [OK].
Ovládacia jednota ETAtouch sa automaticky
znova spustí. Po novom spustení sa aktualizácia
softvéru v ovládacej jednotke ETAtouch
konfiguruje a inštaluje.

Obr. 1-1: Nainštalovaná verzia softvéru

3. Znovu zatvorte okno.
Vykonanie aktualizácie softvéru
Aktualizácia softvéru sa musí vždy vykonávať
zvlášť a postupne najskôr na ovládacej jednotke
ETAtouch kotla a potom na všetkých ďalších
ovládacích jednotkách ETAtouch.
1. Pamäťový USB-kľúč vložte do ovládacej jednotky
ETAtouch.
2. Na ovládacej jednotke ETAtouch zvýšte
oprávnenie na [Servis]. Otvorte nastavenia
systému
a ťuknite na symbol
[Autorizácia].
Zobrazí sa okno s nastaveniami. Zadajte heslo
„135“ a potvrďte ho stlačením [Prevziať autorizáciu].
3. Tlačidlom
[Aktualizovať softvér] otvorte ponuku
aktualizácie softvéru. Ak je možné vykonať aktualizáciu, táto sa zobrazí na obrazovke.

7. Po inštalácii sa zobrazí výzva na vybratie
USB-kľúča.
Po vybratí pamäťového USB kľúča sa ovládacia
jednota ETAtouch automaticky reštartuje.
Aktualizácia softvéru sa úspešne nainštalovala a
dokončila, keď sa na spodnej lište obrazovky zobrazí
symbol
(do X.35.X) respektíve
(od X.36.0).
Aktualizáciu softvéru vykonajte rovnakým
spôsobom pri všetkých ďalších ovládacích
jednotkách ETAtouch.

Obr. 1-2: Ponuka aktualizácie softvéru

Ak sa pamäťový USB-kľúč nerozpozná,
vyberte ho, znova ho zasuňte a stlačte
tlačidlo [Znovu načítať USB kľúč].
4. Inštaláciu spustíte stlačením symbolu
pri aktualizácii. Zobrazí sa bezpečnostné upozornenie,
ktoré je potrebné potvrdiť.
Následne sa nainštaluje aktualizácia softvéru.

3

Od verzie softvéru X.36.0

Aktualizácia softvéru (ETAtouch)

5. Po inštalácii sa zobrazí výzva na vybratie
pamäťového USB-kľúča.
Po vybratí pamäťového USB kľúča sa ovládacia
jednota ETAtouch automaticky reštartuje.
Aktualizácia softvéru sa úspešne nainštalovala a
dokončila, keď sa na spodnej lište obrazovky zobrazí
symbol
.
Aktualizáciu softvéru vykonajte rovnakým
spôsobom pri všetkých ďalších ovládacích
jednotkách ETAtouch.
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