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Oppdatere eNet server

Forutsetninger

F eNet server har minst fastvareversjon 1.3 

eller høyere.

F Alle prosjekter som er lagret på eNet ser-

ver, har blitt sikkerhetskopiert til et ek-

sternt lagringsmedium (f.eks. USB-pinne).

F Klokkeslett og dato for eNet server er stilt 

inn korrekt.

F eNet server må ikke kobles fra strømfor-

syningen under oppdateringen.

Oppdateringen av eNet server til versjon 

2.0 tar ca. 10 til 45 minutter avhengig av 

prosjektets størrelse.

F eNet SMART HOME-appen for Android el-

ler iOS er installert på smarttelefonen.

Gjennomføre eNet server-oppdateringen

1 Åpne oppstartsprogrammet for eNet ser-

ver og logg deg inn.

2 Klikk på tannhjulsymbolet.

3 Klikk på knappen «...» og velg en fil.

4 Start oppdateringen ved å klikke på knap-

pen Starte.

5 Bekreft oppdateringen.

6 eNet server blir nå oppdatert.

Power-LED-en på eNet server blinker.

F Oppdateringen er avsluttet når Power-

LED-en på eNet server ikke lenger blinker. 

Det vises ikke en separat melding i nettle-

servinduet.

 Ved feil starter du prosessen på nytt.

7 Lukk nettleseren.

8 Slett historikken til nettleseren, og start 

den deretter på nytt.

9 Start eNet SMART HOME-appen og velg 

Koble til med eNet server.

10 Påloggingsdialogen og IP-adressen vises.

11 Start oppstartsprogrammet for eNet ser-

ver ved å skrive inn IP-adressen fra eNet 

SMART HOME-appen i adresselinjen til 

nettleseren.

F Nå er det nye oppstartsprogrammet for 

eNet-serveren tilgjengelig, og eNet-server-

en har blitt oppdatert.

 Ved feil starter du på nytt fra punkt 3.

Gjennomføre prosjektsammenligning

1 Start oppstartsprogrammet.

2 Åpne fanen Prosjekt.

3 Klikk deretter på Sammenligne prosjekt 

for å starte.

4 eNet server søker nå etter alle enheter for 

å kunne lese ut enhetsdataene. Batterid-

revne enheter må betjenes.

F Etter at alle enhetene har blitt funnet av 

eNet server, vises det en melding.

 Hvis eNet server har registrert avvik, klik-

ker du på Lese inn data.

5 Programmer deretter prosjektet via fanen 

Prosjekt og klikk her på Programmere 

prosjekt.

NO

I Merknad

I eNet server-oppdatering versjon 2.0 fin-

nes det flere oppdateringer for alle eNet 

SMART HOME-kompatible eNet-enheter. 

Det er helt nødvendig å oppdatere enhe-

tene for å kunne bruke hele funksjon-

somfanget til det nye eNet SMART 

HOME-systemet.
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Oppdatere eNet-enheten

Forutsetning

F Batteriene til alle batteridrevne eNet-enhe-

ter er skiftet ut med nye. (Batteritype: 

CR 2450N)

F Oppdater dem enkeltvis eller i en gruppe i 

denne rekkefølgen:

- Først eNet repeater.

- Deretter eNet solsensorer.

- Så eNet vegg- og håndsender.

- Til slutt eNet aktuatorer.

F Vinduet til nettleseren med oppstartgren-

sesnittet er åpent under oppdateringspro-

sessen og PC-en må ikke veksle til 

standbymodus.

F eNet koblings-/dimmeaktuatorer / betje-

ningsmoduler for kobling og dimming blir 

slått av under oppdateringsprosessen.

F eNet persienneaktuatorer / trådløs modul 

for persienner kjører persiennene/rullegar-

dinene/markisene opp under oppdate-

ringsprosessen.

Gjennomføre enhetsoppdateringen

1 Åpne oppstartsprogrammet for eNet ser-

ver og logg deg inn.

2 Klikk på tannhjulsymbolet.

3 Klikk på knappen Oppdater enheter.

4 Du må bare bekrefte denne meldingen 

hvis en prosjektsammenligning ikke er 

nødvendig. Ellers må du nå utføre en pro-

sjektsammenligning.

5 Du mottar en liste over alle enheter som 

det finnes en oppdatering for. I tillegg 

beregner eNet-serveren den estimerte 

varigheten til oppdateringsprosessen.

6 Vær oppmerksom på forutsetningene i 

begynnelsen av dokumentet før du utfører 

en oppdatering.

7 Utfør oppdateringene ved å klikke på 

knappen Utføre oppdatering av enhet.

F Oppdateringene av enhetene er ferdig når 

eNet server viser en meldingsdialog.

 Start mislykkede oppdateringer på nytt, 

som beskrevet fra punkt 3.

 Utfør en spenningstilbakestilling hvis en-

heten ikke lenger kan nås eller ikke lenger 

kan betjenes.

 Ta batteriet ut av batteridrevne enheter og 

sett det inn igjen hvis enheten ikke lenger 

kan nås eller betjenes.

Aktivere eNet trådløs krypte-

ring (eNet secure)

Forutsetning

F eNet server er forbundet med en ruter via 

LAN.

F En eNet trådløs ekstraantenne er koblet til.

F eNet server må ikke kobles fra strømfor-

syningen mens den trådløse krypteringen 

blir aktivert.

F Batteriene til alle batteridrevne eNet-enhe-

ter er skiftet ut med nye. (Batteritype: CR 

2450N)

F En trådløs kryptering kan bare gjennomfø-

res når en stabil tilgjengelighet til alle 

eNet-enheter er sikret.

F Det bør unngås å aktivere og deaktivere 

den trådløse krypteringen hyppig.

F Ved prosjektimport eller-eksport må den 

trådløse krypteringen deaktiveres.

Gjennomføring

1 Programmer eNet-prosjektet.

F Kontroller at alle enheter er programmert 

på fanen Prosjekt.

2 Klikk på knappen Aktivere kryptering.

3 eNet server kontrollerer tilgjengeligheten 

til enhetene og viser en dialog.

F Aktiveringen av den trådløse krypteringen 

er gjennomført når alle enhetene er tilgje-

ngelige og dette vises i oppstartsprogram-

met.

 Hvis enheter ikke kan nås, blir dette angitt.

4 Klikk da på knappen Avbryt for å forhindre 

at eNet-enheter som ikke er tilgjengelige, 

blir utelukket fra prosjektet ditt. Du sørger 

dermed for at eNet-prosjektet ditt er 

funksjonsdyktig.

F Kontroller tilgjengeligheten til enhetene 

etter en mislykket aktivering av den trådlø-

se krypteringen. Spenningsforsyningen til 

alle enhetene må kontrolleres.

F Kontroller eNet-repeateren og eNet trådlø-

se ekstraantenne.

I Merknad

Hvis disse forutsetningene og merkna-

dene ikke blir tatt hensyn til, kan det ikke 

bare være nødvendig å programmere 

eNet-prosjektet fullstendig på nytt, men 

en tilbakestilling av alle eNet-enhetene til 

fabrikkinnstillingene kan også være nød-

vendig.

I Merknad

Ta kontakt med Gira Hotline hvis du ikke 

kan utføre en vellykket aktivering av den 

trådløse krypteringen.


	Oppdatere eNet server
	Forutsetninger
	Gjennomføre eNet server-oppdateringen
	Gjennomføre prosjektsammenligning

	Oppdatere eNet-enheten
	Forutsetning
	Gjennomføre enhetsoppdateringen

	Aktivere eNet trådløs kryptering (eNet secure)
	Forutsetning
	Gjennomføring


