Instruktioner för uppgradering av V310
För version 310 skall appen CleverTouch Gen. 2 användas, som är tillgänglig i din appbutik.

CLEVERTOUCH Gen.2

CLEVERTOUCH

Gen.2

Du kan även surfa in via din webbläsare på (vi rekommenderar Google Chrome och Firefox)

https://e3.lvi.eu
Uppgradera Touch E3 genom att följa instruktionerna nedan:
1. Använd ett mikro SD-kort (max. 8 GB FAT-formaterat).
2. Formatera (Radera) mikro SD-kortet.
Obs! All data raderas från SD-kortet. Se till att det som du vill ha kvar på SD-kortet har
säkerhetskopierats tidigare!!!
3. Ladda ned nya firmware på
https://www.purmo.com/sv-SE/Verktyg-ochtjanster/Mjukvara/Mjukvarubibliotek

4. Packa upp (Unzip) de nedladdade filerna
5. Kopiera de uppackade filerna till ditt mikro SD-kort. Det måste innehålla 4 filer
•
•
•

Old_conf.bin
Update.bin
wifi.hex

•

wifi.ini
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6. Placera mikro SD-kortet i din Touch E3
7. Se till att Touch E3 är ordentligt anslutet till en strömkälla. Ett elavbrott under uppgraderingen
kan skada enheten permanent!
8. Öppna huvudmenyn och välj [MENU]

9. Välj [Parameter] genom att trycka ned den i minst 5 sekunder:

10. Välj [Uppdatera program] på menyn
Update Firmware

11. Bekräfta med ” ” längst ned till höger genom att trycka ned den i minst 5 sekunder

12. Uppgraderingen kan ta sin tid (upp till 5 minuter). Beroende på din tidigare firmware-version
visas 1 till 3 uppgraderingsomgångar, där TOUCH E3 startar om och uppgraderar automatiskt
under dessa cykler.
Koppla inte bort enheten från strömkällan och stäng inte av den under uppgraderingen.
13. Öppna huvudmenyn [MENU] och vänta tills WiFi-ikonen visas i blått (aktiv)

14.
15.
16.
17.

Stäng av Touch E3 med knappen på baksidan och vänta i 30 sekunder och starta den igen.
Öppna huvudmenyn [MENU] och vänta tills WiFi-ikonen visas i blått (aktiv) igen.
Ta bort SD-kortet från Touch E3 efter uppgraderingen
Starta om (Off / On) Touch E3 igen så avslutas processen

Om du vill uppdatera en annan enhet följer du instruktionerna ovan. Se till att du kopierar
informationen på ditt kort och överför de nedladdade filerna till ditt SD-kort igen, eftersom en fil
saknas efter uppdateringen.
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Touch E3-enheten är nu uppdaterad

