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Uppdatering X25

Mjukvaran i Topcon X-serien är baserad på systemet Horizon. Uppdateringar av Horizon lanseras med jämna mellanrum 
och kan kostnadsfritt laddas ner från www.agrotech.se/support och installeras med hjälp USB-minne. För upp dateringen 
av X25 krävs minst ett tomt USB-minne (det underlättar med två stycken, men är inget krav) samt en PC med Microsoft 
Windows.

Installationen sker i följande steg: 

1. Ladda ner och förbereda USB-minne med installationsfiler

2. Säkerhetskopiera inställningar och data

3. Uppdatering av chipset

4. Uppdatering av mjukvara (Horizon)

5. Uppdatering av mot tagare 

6. Återläsning av inställningar

Steg 1 - Förbereda installationsfiler
1. Ladda ner installationsfilerna (ZIP-format) från www.agrotech.se/support.

• Uppdatering del #1 för X25 (chipsetpack M7CPU8CO9-UB1.0.0) 
• Uppdatering del #2 för X25 (Horizon 4.01.17)

2. Extrahera/packa upp den första ZIP-filen (filen märkt #1) till en valfri mapp på din PC.  
Markera de filer som extraherats och kopiera dem (Ctrl+C):

3. Anslut det första USB-minnet till en PC.

4. Högerklicka på det tomma USB-minnet och välj Klistra in (Ctrl+V).  Säkerställ att de ej hamnar i någon underkatalog.

5. Högerklicka sedan på filen install_mbr.cmd som ligger på USB-minnet.  
Välj ”Kör som administratör”.  (Gäller Windows 7/8/10. Med äldre Windows-versioner räcker det att dubbelklicka på 
filen.)

6. Bekräfta ev. säkerhetsfråga. Nu visas ett svart kommandofönster och sedan körs en kort programsnutt några 
sekunder. När det är klart visas ”Tryck valfri tangent för att fortsätta”. Tryck på valfri tangent så stängs programmet.

7. Ta ut USB-minnet ur PC. USB med Uppdatering #1 är nu redo. 

8. Extrahera/packa upp den andra ZIP-filen (filen märkt  #2) till en valfri mapp på din PC.  
Markera de filer som extraherats och kopiera dem (Ctrl+C).

9. Anslut det andra USB-minnet till en PC.

10. Högerklicka på det tomma USB-minnet och välj Klistra in (Ctrl+V).  Säkerställ att de ej hamnar i någon underkatalog.

11. Högerklicka sedan på filen install_mbr.cmd som ligger på USB-minnet.  
Välj ”Kör som administratör”.  (Gäller Windows 7/8/10. Med äldre Windows-versioner räcker det att dubbelklicka på 
filen.) Bekräfta ev. säkerhetsfråga. 

12. Nu visas ett svart kommandofönster och sedan körs en kort programsnutt några sekunder. När det är klart visas 
”Tryck valfri tangent för att fortsätta”. Tryck på valfri tangent så stängs programmet.

13. Ta ut USB-minnet ur PC. USB med Uppdatering del #2 är nu redo. 



OBS! Viktigt!
Avbryt aldrig en påbörjad uppdatering av konsol eller mottagare!  
Det kan leda till att konsolen eller mottagaren ej går att starta, vilket kan kräva återställning på fabrik. 
Säkerställ även att systemet har tillräcklig spänningsmatning under hela uppgraderingen.

Steg 2 - Säkerhetskopiering
1. Starta upp X25 och anslut ett USB-minne, spelar ingen roll vilket (X25 & X35 har uttag på baksidan, X30 har uttag 

på vänster sida samt baksidan).

1. Från Driftskärmen, tryck på Innehållshanterare  nere till vänster i Funktionsmenyn.

2. Tryck på Säkerhetskopiera  (Cylinder till USB), och tryck sedan Alla lagerobjekt. Nu kopieras alla 
inställningar och data från X25 till USB-minnet.  Ev. visas en fråga om att skriva över filer, bekräfta då med Ja.

3. När säkerhetskopieringen är klar, bekräfta med Grön bock.

Steg 3 - Uppdatering av chipset
1. Med X25 avstängd, anslut det första USB-minnet (X25 har uttag på baksidan, X30 har uttag på vänster sida samt 

baksidan) och starta upp systemet.

2. Uppdateringen startas, och går igenom ett antal procedurer, under tiden visas en massa kommandon på 
skärmen. 

3. När installationen är klar stängs X25 automatiskt av. Ta ur det första USB-minnet. 
Uppdatering av X25 chipset är klar! 

Steg 4 - Uppdatering av mjukvara (Horizon)
1. Med X25 avstängd, anslut det andra USB-minnet (#2) och starta upp systemet.

2. Uppdateringen startas, och går igenom ett antal procedurer. Under tiden visas Topcon-logon med jordklotet som 
bakgrund. Uppdateringen tar ca 5-10 minuter.

3. När uppdateringen är klar, visas ett meddelande om att ta ut USB-minnet. Ta ut USB-minnet så stängs konsolen 
av.

4. Efter installationen visas en fråga om återställning av data. 

• YES = tidigare inställningar och data och återställs.

• NO = konsolen kommer att bli fabriksåterställd (tidigare inställningar och data raderas).

5. Uppdatering av X25 är klar! 
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Steg 5 - Uppdatera mottagare 
I uppdatering 4.01.17 ingår ny firmware för mottagare: 

• AGI-4: A16.08

• AGI-3: K16.08

• SGR-1: 1.4.7

1. Mottagaren ska alltid vara uppdaterad med en version som är verifierad med den version som finns på konsolen. 
Om konsolen upptäcker att mottagarens version är för gammal, kommer en varning att visas på skärmen.  
Bekräfta och stäng varningen genom att trycka på varningstexten. 

2. För att påbörja uppdatering av mottagaren, gå till Inställningsmenyn: Tryck på Inställningar  i nedre vänstra 
hörnet.

3. I menyn, välj System , sedan GPS , och därefter Mottagare .

4. Tryck på Firmware-uppgradering och bekräfta med grön bock att en ny version kommer att ersätta den tidigare i 
mottagaren.

5. Nu visas en varning om att inte stänga av strömmen till konsol eller mottagare. Säkerställ att strömmatning 
kommer finnas för minst 15 minuter och bekräfta sedan varningen.

6. Uppdatering av mottagaren påbörjas, och under tiden visas förloppet på skärmen. Efter uppdatering startar 
konsolen och mottagaren om.

Steg 6 - Återställning av inställningar och data
1. Med X25 startad, anslut det USB-minne som användes vid Steg 2.

1. Från Driftskärmen, tryck på Innehållshanterare  nere till vänster i Funktionsmenyn.

2. Tryck på Återställ  (USB till Cylinder), och tryck sedan Alla lagerobjekt. Nu kopieras alla inställningar och 
data från USB-minnet till X25.  Ev. visas en fråga om att skriva över filer, bekräfta då med Ja.

3. När återställningen är klar, startar konsolen om.

4. Klart!
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