POSTUP AKTUALIZACE SOFTWARU
EXIDE EBT-965P - REV B NA REV C
EBT-965P Exide
Tento návod popisuje postup úspěšné aktualizace testeru baterií. Šedá pole
jsou další kroky, které vyžadují ruční zadání. Zobrazí se pouze v případě, že
nástroj má problémy během aktualizace.
Přečtěte si pečlivě návod a postupujte podle uvedených kroků.

!

Během procesu musí být zařízení připojeno k baterii.

Pokud během druhé poloviny aktualizace nebude tester připojený k baterii, může pak být nutné opravit jej v autorizovaném servisu!

Vizuální kontrola

Postup krok za krokem
Chcete-li zahájit proces bezdrátové aktualizace, budete potřebovat:
- připojení ke stabilní síti Wi-Fi *
- připojit zařízení k baterii o napětí vyšším než 11 voltů, nebo připojené k napájení v dokovací stanici.
Jak to zkontrolovat?
Chcete-li zjistit, zda jste připojeni k síti Wi-Fi, zkontrolujte, zda je v hlavní nabídce viditelná bílá
ikona Wi-Fi. Pokud nevidíte bílou ikonu Wi-Fi, znovu se připojte k síti Wi-Fi a zkuste to znovu.
* Poznámka: Nepoužívejte firemní ani síť Wi-Fi pro hosty, která používá přihlašovací stránku.
Nepoužívejte také hotspot telefonu jako síť Wi-Fi.
V hlavní nabídce přejděte na Zprávy a vyberte zprávu, která říká, že je k dispozici aktualizace.
Není vidět žádná aktualizace?
Nejprve zkontrolujte, zda je připojení Wi-Fi stabilní a připojené k přístroji. Poté přejděte na
Nastavení> Nastavení nástroje a vyberte Zkontrolovat aktualizace. Tester začne hledat aktualizace.
Stále nemáte žádnou aktualizaci v aplikaci Zprávy? Kontaktujte nejbližšího servisního partnera.
Aktualizace se začne automaticky načítat.
Varování
Ujistěte se, že je zařízení připojeno k baterii, aby během procesu aktualizace nedocházelo k jeho
vybití.
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Postup krok za krokem
Zařízení se připojuje k naposledy použité síti Wi-Fi.
Pokud se zařízení může bez problémů připojit k síti Wi-Fi, aktualizace se provede automaticky. V
závislosti na připojení Wi-Fi to bude trvat asi 45 minut.
Přeskočte šedá pole níže a pokračujte dle instrukcí na další stránce.
Problém?
Pokud se vyskytl problém s připojením k síti, postupujte podle následujících kroků.

Pokud se zařízení nemůže přímo připojit k síti Wi-Fi, začne vyhledávat dostupné sítě.
Pokud váš nástroj nemá problém s připojením k síti Wi-Fi, tyto šedé kroky přeskočte.

Vyberte síť, ke které se chcete připojit.

Pokud je síť chráněna heslem, budete požádáni o zadání Hesla a v pravém dolním rohu
obrazovky potvrďte „Uložit“.

Zařízení se připojuje k síti, kterou jste právě vybrali.
Pokud se zařízení může bez problémů připojit k síti Wi-Fi, aktualizace se spustí. V závislosti
na připojení Wi-Fi to bude trvat asi 45 minut.

Zařízení se aktualizuje.
Varování:
Během procesu aktualizace nepohybujte zařízením ani jej neodpojujte od baterie.
V případě, že je zařízení během tohoto kroku odpojeno nebo přemístěno, bude přístroj
vyžadovat opravu v autorizovaném servisu Midtronics.
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Postup krok za krokem
Před restartováním testovací zařízení nejprve zkontroluje, zda lze nalézt nově
nainstalované soubory. Trvá to max. 2 minuty.

Objeví se další oznam o načítání.
Pokud se tato obrazovka zdá být zaseknutá, počkejte prosím 10 minut. Pokud stále
nevidíte žádný pokrok: vyměňte interní baterie. Postup naleznete v uživatelské příručce.
Po výměně interních baterií by pak restartování mělo pokračovat.

Po instalaci aktualizace se zařízení restartuje.
Zařízení je připraveno k opětovnému použití.
Problém?
Pokud máte problémy během procesu aktualizace, nebo po něm, obraťte se na
nejbližšího servisního partnera a požádejte o pomoc.

Chybové hlášení:
Chyba
V případě, že se stále nemůžete připojit k síti, budete požádáni o připojení k jiné síti.
Pokud problém stále přetrvává, kontaktujte nejbližšího servisního partnera a požádejte o
pomoc.

Chyba
Aktualizace je během procesu stahování narušena. Odstraňte svorky nástroje z baterie
(pokud je připojen k baterii) a přístroj restartujte (vypněte a znovu zapněte).
Také se ujistěte, že s vašim internetový routerem není během procesu aktualizace
manipulováno.
Chyba
Aktualizace se nezdařila. Odstraňte svorky nástroje z baterie (pokud je připojen k baterii)
a přístroj restartujte (vypněte a znovu zapněte).
Budete muset restartovat proces aktualizace.
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