EM6505 - Software update instructies
Nieuwe software (firmware) updates worden beschikbaar gemaakt via de e-Domotica Portal, wat het e-Centre 2 kan verbeteren en
uitbreiden met meer functies zodra deze beschikbaar zijn. U kunt met enige regelmaat controleren of een firmware update beschikbaar
is via de Instellingen pagina.
Let op! Dit is alleen mogelijk als uw e-Centre 2 op de e-Domotica Portal is geregistreerd. De instellingen die u tot nu toe heeft gewijzigd
in uw e-Centre 2 worden niet gewist tijdens of na het uitvoeren van de firmware update, tenzij de update procedure wordt onderbroken.
Het is sterk aanbevolen om de firmware update via een bekabelde netwerkverbinding (tussen uw e-Centre 2 en uw netwerk) uit te
voeren. De firmware update kan via een stabiele draadloze verbinding uitgevoerd worden, mits het e-Centre minimaal 40%
signaalsterkte heeft. Dit kunt u controleren op het e-Centre 2 scherm, druk op ‘Apparaten’ daarna op ‘Inst.’.
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Open een browser op uw computer (bijvoorbeeld Internet Explorer, of Firefox)
Ga naar het adres http://ecentre/. Indien u de webpagina niet kunt openen, gebruik dan het IP-adres van uw e-Centre. Druk op
het e-Centre scherm op ‘Apparaten’ daarna op ‘Inst.’. Als hier bijvoorbeeld 192.168.1.30 staat kunt u http://192.168.1.30 invoeren
in de adresbalk. Druk daarna op Enter om de pagina te openen.
Voer uw PIN code in om in te loggen op de webpagina, of gebruik de standaard PIN code indien deze nog actief is.
Klik op ‘Instellingen’, onderaan de pagina.
Ga naar ‘Firmware update van de Portal’.
Klik op de ‘Zoek Updates’ knop.
Indien een firmware update beschikbaar is wordt deze in de lijst weergeven.
Klik op de knop achter de firmware om deze te downloaden en te installeren.
De firmware wordt vervolgens gedownload. Volg de instructies op het scherm.
Wacht totdat de firmware update voltooid is. Het e-Centre 2 zal automatisch opnieuw opstarten.
Nadat de firmware update is voltooid wordt het nieuwe versienummer vermeld op het Instellingen scherm op het e-Centre 2
bedieningspaneel.

Reservekopie maken van de huidige instellingen
Het is aanbevolen om regelmatig reservekopieën te maken van de instellingen van uw e-Centre. In het bijzonder ná een firmware
update en nadat producten zijn toegevoegd of verwijderd.
Er zijn twee mogelijkheden om een reservekopie van de instellingen te maken:
•
Lokaal op de computer of
•
Extern op de e-Domotica Portal, mits het e-Centre geregistreerd is.
In beide situaties wordt een .tar bestand opgeslagen welke u (indien nodig) later weer kunt installeren op deze of een ander e-Centre 2.
Lokaal een reservekopie opslaan
1. Ga naar het kader Reservekopie.
2. Klik op ‘Maken’.
3. Sla het ‘ecentre_backup.tar’ bestand naar wens ergens op uw harde schijf op. Indien u meerdere reservekopieën maakt is het
raadzaam om deze bestanden in mappen te bewaren met de datum als mapnaam bijvoorbeeld. Hierdoor kunt u eenvoudiger een
reservekopie terugvinden
Een reservekopie op de e-Domotica Portal opslaan
Let op! Op de e-Domotica Portal kan maximaal 1 reservekopie opgeslagen worden. Indien u vaker een reservekopie maakt wordt de
oude verwijderd.
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Ga naar het kader ‘Reservekopie van/naar Portal’.
Klik op ‘Maken’.
Klik op ‘OK’.
Wacht totdat de volgende melding in beeld komt en druk op ‘OK’.

Reservekopie terugzetten
Er zijn twee mogelijkheden om een reservekopie van de instellingen terug te zetten:
1. Lokaal van de computer of
2. Extern van de e-Domotica Portal, mits het e-Centre geregistreerd is.
Lokaal een reservekopie terugzetten
1. Ga naar het kader Reservekopie.
2. Klik op ‘Terugzetten’.
3. Klik op ‘Bladeren’ en selecteer het bestand ‘ecentre_backup.tar’ wat u eerder heeft opgeslagen.
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Klik op ‘Uploaden’.
Wacht totdat het e-Centre 2 opnieuw is opgestart, dit kan enkele minuten duren.

Een reservekopie van de e-Domotica Portal ophalen
1. Ga naar het kader ‘Reservekopie van/naar Portal’.
3. Klik op ‘Terugzetten’.
4. De laatste reservekopie wordt weergeven met een datum en tijd.
5. Klik op de knop ‘Terugzetten’.
6. Klik op ‘OK’.
7. Wacht totdat het e-Centre 2 opnieuw is opgestart, dit kan enkele minuten duren.

