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documentatie mag in enigerlei vorm (door middel van kopiëren, scannen of een ander proces) zonder
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Opmerkingen over deze handleiding
Deze handleiding moet gedurende de levensduur van het product worden bewaard.
Lees deze aanwijzingen zorgvuldig door en bekijk het apparaat om ermee vertrouwd te raken
voordat u de update gaat uitvoeren. De volgende speciale meldingen worden mogelijkerwijs in deze
documentatie of op het apparaat getoond om te waarschuwen voor potentiële gevaren of om te
verwijzen naar informatie die een proces toelichten of vereenvoudigen.
Voor de bediening en de foutmeldingen van de Wallbox dient de gebruikershandleiding te worden
gebruikt. Voor de montage, de opslag en het vervoer van de Wallbox dient u de installatiehandleiding te
gebruiken.

Gebruikte symbolen
Op allerlei plekken in de handleiding vindt u opmerkingen en waarschuwingen voor mogelijke gevaren.
De gebruikte symbolen hebben de volgende betekenis:
WAARSCHUWING
Betekent dat er gevaar is van overlijden of ernstig lichamelijk letsel wanneer de bijbehorende
voorzorgsmaatregelen niet worden genomen.
VOORZICHTIG
Betekent dat er materiële schade of licht lichamelijk letsel kan optreden wanneer de
bijbehorende voorzorgsmaatregelen niet worden genomen.
OPGELET
Betekent dat er materiële schade kan optreden wanneer de bijbehorende
voorzorgsmaatregelen niet worden genomen.
Opmerking
Duidt een procedure aan waarbij geen gevaar voor letsel bestaat.
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Algemeen
Deze handleiding bevat de informatie die nodig is om een firmware-update van een Wallbox met een
updatebestand uit te voeren.
Deze handleiding is geldig voor apparaten van het type:
BMW i Wallbox Connect: onderdeelnummer 61 90 2 420 912
BMW i Wallbox Connect: onderdeelnummer 61 90 2 420 916
BMW i Communication Module (in combinatie met de BMW i Wallbox Plus):
onderdeelnummer 61 90 2 420 908
Opmerking
Volg de aanwijzingen over handelswijzen en veiligheidsinstructies in de installatiehandleiding
van de Wallbox op.
Voor een firmware-update is het hernieuwd programmeren van RFID-kaarten, bij een
geïnstalleerde RFID-optie, niet nodig.
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Het updatebestand downloaden
Het updatebestand is beschikbaar op de volgende website:
https://charging.bmwgroup.com/web/wbdoc/wallbox-connect
Op deze website vindt u tevens de actuele versie van de gebruiks- en installatiehandleiding, alsmede
nadere informatie over de BMW i Wallbox Connect.
1. Download het zipbestand en bewaar dit op uw laptop of pc.
2. Pak het zipbestand uit.

3. Breng het daarin aanwezige updatebestand (herkenbaar aan de bestandsextensie .keb) over naar
een map van uw keuze.
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Toegang tot de BMW i Wallbox Connect
Toegang via het thuisnetwerk
AIs uw BMW i Wallbox Connect is aangesloten op uw thuisnetwerk, creëer dan toegang via het
apparaat waarop u het updatebestand hebt gedownload.
1. Typ het IP-adres van uw BMW i Wallbox Connect in de adresbalk van uw browser.
Mocht u het IP-adres van uw BMW i Wallbox Connect niet weten, dan kunt u dit op de volgende
plekken terugvinden:
In de lijst van de apparaten die verbonden zijn met uw router. Raadpleeg voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing van uw router.
In de BMW iV app in het startscherm of in het tabblad Info.
Meer informatie over de BMW iV app vindt u op de volgende website:
https://charging.bmwgroup.com/web/wbdoc/bmw-iv-app
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Toegang via de Wallbox-hotspot
AIs uw BMW i Wallbox Connect niet op uw thuisnetwerk is aangesloten, kunt u ook via de Wallboxhotspot toegang krijgen tot het apparaat.
De Wallbox-hotspot heeft een beperkt bereik en kan eventueel niet bereikbaar zijn als u zich binnen in
uw woning bevindt. De Wallbox-hotspot is een standaard 2.4 GHz-netwerk en is toegankelijk met elke
gangbare laptop.
De netwerknaam in de SSID-standaardinstellingen van de Wallbox-hotspot komt overeen met het
serienummer van het apparaat.
Opmerking
Meer informatie over de Wallbox-hotspot kunt u vinden in de gebruikshandleiding van de
BMW i Wallbox Connect
1. Typ http://11.0.0.1 in de adresbalk van uw browser.
Opmerking
IP-adres http://11.0.0.1 is alleen geldig voor releaseversie 1.1.8.
Gebruik http://192.168.2.1 als u reeds een software-update voor uw apparaat heeft
uitgevoerd

7

Inloggen
Na invoer van het IP-adres wordt het inlogvenster van de BMW i Wallbox Connectgeopend.
1. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in.

De standaardcodes kunt u vinden op het
configuratie-etiket dat is meegeleverd met het
apparaat.

Opmerking
Als er inlogproblemen zijn, start u het apparaat weer op en probeert u het opnieuw.
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Firmware-update
1. Selecteer in het hoofdmenu System de optie
Software Update.

2. Klik op Choose a file.

3. Selecteer het bestand met extensie .keb.
4. Klik op Upload and Install.

5. Bevestig de installatie van de update met OK.

Het bestand wordt via uw netwerk naar uw
BMW i Wallbox geüpload.

Opmerking
Verbreek de verbinding tussen uw apparaat en het netwerk of de browser niet, want voor een
geslaagde afronding van de update mag de uploadprocedure niet verstoord of onderbroken
worden.
✓

Nadat het updatebestand met succes is geüpload, gaat de update automatisch van start.
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6. Maak uw apparaat los van het netwerk en sluit de browser.
7. Wacht tot de uploadprocedure helemaal is afgerond en controleer de werking van de
BMW i Wallbox Connect.
De duur van de update kan, afhankelijk van
de grootte en omvang, wel een uur of meer
bedragen.

Opmerking
Let op het volgende tijdens de update:
De communicatiemodule kan tijdens de update meerdere malen opnieuw worden
opgestart. Deze herstart is onder meer zichtbaar bij het verbindingssymbool aan de
voorkant van de behuizing.
Tijdens de update is opladen van het voertuig niet mogelijk.
Tijdens de update knippert de statusled in oranje.

Afwijkende, kort zichtbare weergavevarianten, bijv. het oplichten van de statusled in blauw/
rood, zijn ook mogelijk.
Nadat de updateprocedure met succes is
afgerond, toont uw BMW i Wallbox de nieuwe
softwareversie.

Indien er verbinding met het internet is, kan via Check for Updates in uw BMW i Wallbox Connect
worden gecontroleerd of er nieuwe updates zijn.
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