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OPPDATERING AV HEATIT Z-TRM2fx 
MED Z-WAVE PC CONTROLLER 5 
Du trenger PC Controller 5 og en Z-Wave USB stick.
Du må fjerne termostaten fra ditt eksisterende Z-Wave nettverk før du begynner. 

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.
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Termostaten legges til. Ved spørsmål om Secure inclusion tykk «Cancel».

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.
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Velg «Thermostat General V2» og trykk «Get».
Under feltet «Firmware Update» blar du frem til .otz filen. Velg «Firmware Targets» og trykk «Update».
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Filen begynner å overføres. Fremdriften vises nederst. Det tar mellom 5 og 10 minutter. 

Når overføringen er ferdig står det «Success». Trykk da på huset igjen og velg «Included nodes».
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Trykk så «Remove» og start ekskludering på termostaten. 

Termostaten er nå oppdatert!
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Heatit Controls tar forbehold om typografiske feil, andre feil eller mangler  
i vår informasjon. Produktspesifikasjoner kan bli endret uten ytterligere varsel.
Alle elektriske installasjoner skal utføres av autorisert installatør.
Produktet skal installeres i henhold til  gjeldende NEK 400 og installasjonsveiledning. 
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