Navodila za posodobitev S2.01.14 Flair

Ta posodobitev je za prezračevalne naprave Flair z različico programske opreme
S2.xx.xx . V meniju z informacijami si lahko ogledate trenutno programsko opremo
Flair.
Če se trenutna osnovna programska oprema začne s S1.xx.xx ta posodobitev ni
mogoča. V tem primeru je potrebno zamenjati glavno elektronsko ploščo ter
elektronsko ploščo zaslona.
Kopirajte programsko datoteko "P510280 S2.01.14.upg" na prazen USB ključ.
Na sami prezračevalni napravi najprej preverite ali sta temperaturi pravilni. To lahko
vidite v informacijskem meniju enote. V zimskem letnem času mora biti temperatura
dovodnega ventilatorja (Temp. inlet) višja v primerjavi s temperaturo odvodnega
ventilatorja (Temp. to outside).

Če so temperature podobne, kot na desni sliki je potrebno opraviti ponastavitev
ventilatorjev (Fan position wizard), ki jo lahko zaženete v meniju 15.10 in vas po izbiri
avtomatsko vodi.

Opomba: možno je, da zaradi vetra obe odprtini filtra sesata zrak v enoto. Preverite
nove temperature po minuti, in če je potrebno opravite ponastavitev ventilatorjev še
enkrat.
Potem napravo izklopite iz napajanja in odstranite pokrov glavne elektronske plošče
na vrhu naprave.
Z multimetrom lahko izmerite upor na priključku X03 nad priključkoma 3 in 4.

Če izmerite upornost, ki je neskončno pomeni da je električni grelnik okvarjen. V tem
primeru je potrebno zamenjati električni grelnik. Če izmerite upornost med 30 in 100
Ohm je električni grelnik izpraven.
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Zopet priklopite napravo na napajanje in počakajte nekaj minut, da se napravo
zažene.
Vstavite USB ključek v režo na zgornjem delu naprave poleg zaslona. Na zaslonu bo
vprašanje ali želite nadgraditi napravo, kar potrdite z YES.

Posodobitev se začne in lahko traja nekaj časa. Med posodabljanjem USB ključka ne
vzemite ven.

Ko je posodobitev opravljena se bo naprava zagnala z novo osnovno programsko
opremo.

Po opravljeni posodobitvi lahko odstranite USB ključ, napravo pa izključite in
ponovno vključite.
V meniju z informacijami si lahko ogledate če je posodobitev uspešno izvedena, torej
če je osnovna programska oprema verzije S2.01.14.

