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UPDATE OF HEATIT Z-TRM2fx
Oppdatering
av Heatit Z-TRM2fx
med Z-Wave PC 5x
Controller 5
WITH Z-WAVE
PC CONTROLLER
Du trenger PC Controller 5 og en Z-Wave USB stick

You will need PC Controller 5 and a Z-Wave USB stick.
You must remove the thermostat from your existing Z-Wave network before you begin.

Du må fjerne termostaten fra din eksisterende Z-Wave nettverk før du begynner.

Start programmet og trykk på settings (tannhjulet) øverst til høyre
Launch
the programog
andtrykk
tap the
(gear
icon) in the upper
right.
Start
programmet
påsettings
settings
(tannhjulet)
øverst
til høyre

Start programmet og trykk på settings (tannhjulet) øverst til høyre

Velg riktig COM port for din USB stick. I eksemplet COM5. Trykk OK

Du kommer da tilbake til forsiden. Trykk «Add» samtidig som du starter inkludering på termostaten.
Choose the right COM port for your USB stick. In the example COM5. Press OK.
You will then return to the front page. Press ”Add” while starting inclusion on the thermostat.

Velg riktig COM port for din USB stick. I eksemplet COM5. Trykk OK

Velg riktig COM port for din USB stick. I eksemplet COM5. Trykk OK
Du kommer da tilbake til forsiden. Trykk «Add» samtidig som du starte
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Termostaten legges til. Ved spørsmål om Secure inclusion tykk «Cancel»

Termostaten legges til. Ved spørsmål om Secure

The thermostat is added. If you have questions about Secure inclusion press ”Cancel”.

Termostaten blir
legges
til. Ved
spørsmål
Secure
inclusionGeneral
tykk «Cancel»
Termostaten
da lagt
til. Se
venstreom
felt.
«Thermostat
V2»

The thermostat is then added. See left field. ”Thermostat General V2”.

Termostaten blir da lagt til. Se venstre felt. «Ther

Termostaten blir da lagt til. Se venstre felt. «Thermostat General V2»

Trykk på «huset» øverst til venstre og velg deretter «OTA» Over The Air update

Press the ”house” in the upper left and then select ”OTA” Over The Air update.

Trykk på «huset» øverst til venstre og velg deretter «OTA» Over The Air update
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Velg
Velg «Thermostat
«Thermostat General
General V2»
V2» og
og trykk
trykk «Get»
«Get»
Selectfeltet
”Thermostat
GeneralUpdate»
V2” and press
”Get”. frem til .otz filen. Velg «Firmware Targets» og trykk
Under
«Firmware
blar
Under
«Firmware
Update»
blartodu
du
til Select
.otz filen.
VelgTargets”
«Firmware
Underfeltet
the ”Firmware
Update”
field, browse
thefrem
.otz file.
”Firmware
and hit Targets»
”Update”. og trykk
«Update»
«Update»
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The file starts to transfer. The progress is shown at the bottom. It takes between 5 and 10 minutes.

Filen begynner å overføres. Fremdriften vises nederst. Det tar mellom 5 og 10 minutter.
Filen begynner å overføres. Fremdriften vises nederst. Det tar mellom 5 og 10 minutter.

the transfer isercomplete
it saysdet
”success”.
Then press
the house
and
selectog
”Included
nodes”.
NårWhen
overføringen
ferdig står
«success».
Trykk
da påagain
huset
igjen
velg «Included
nodes»
Når overføringen er ferdig står det «success». Trykk da på huset igjen og velg «Included nodes»
T
T
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Then press ”Remove” and start exclusion on the thermostat.

Trykk så «Remove» og start ekskludering på termostaten.

The thermostat
now
updated!
Termostaten
erisnå
oppdatert!

Heatit Controls AB can not be held liable for typographical errors, other errors or omittances in our information.
Product specifications may change without further notice.
All electrical installations must be carried out by a licensed electrician.
The product must be installed in accordance with national building codes and our installers manual.
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