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Impressum
Bayerische Motorenwerke Aktiengesellschaft
München, Tyskland
www.bmw.com
Oversettelse av originalanvisning for oppdatering av programvaren i Wallbox
Copyright ©2019 BMW AG München
Denne dokumentasjonen inneholder opphavsrettslig beskyttet informasjon. Alle rettigheter, spesielt
rettigheten til kopiering og distribusjon, forbeholdes. Ingen del av dokumentasjonen må reproduseres
eller bearbeides, kopieres eller distribueres ved bruk av elektroniske systemer i noen form (gjennom
fotokopiering, skanning eller noen annen metode) uten skriftlig samtykke fra Bayerische Motorenwerke
Aktiengesellschaft.
Handling i strid med dette medfører skadeserstatningsansvar.
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Henvisninger om denne håndboken
Oppbevar denne anvisningen i hele levetiden til produktet.
Les disse anvisningene grundig, og studer apparatet for å gjøre deg kjent med det før du prøver å
oppdatere. De følgende spesialmeldingen vises kanskje i denne dokumentasjonen eller på apparatet
for å advare om mulige farer eller henvise til informasjon som forklarer eller forenkler en prosedyre.
Bruk bruksanvisningen for drift og feilforklaringer for Wallbox. Bruk installasjonsveiledningen for
montering av Wallbox samt for lagring og transport.

Symboler som brukes
I håndboken finner du henvisninger og advarsler om mulige farer på ulike steder. Symbolene som
brukes, har følgende betydning:
ADVARSEL
Betyr at det kan forekomme dødsfall eller alvorlig personskade hvis de relevante
forsiktighetstiltakene ikke treffes.
FORSIKTIG
Betyr at det kan forekomme materielle skader eller lett personskade hvis de relevante
forsiktighetstiltakene ikke treffes.
OBS
Betyr at det kan forekomme materielle skader hvis de relevante forsiktighetstiltakene ikke
treffes.
Merk
Viser til prosedyrer som ikke omfatter noen fare for personskader.
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Generelt
Denne håndboken gir nødvendig informasjon om hvordan man oppdatere fastvare til en Wallbox fra en
oppdateringsfil.
Denne anvisningen gjelder følgende apparattyper:
BMW i Wallbox Connect: Delenummer 61 90 2 420 912
BMW i Wallbox Connect: Delenummer 61 90 2 420 916
BMW i Communication Module (i forbindelse med BMW i Wallbox Plus):
Delenummer 61 90 2 420 908
Merk
Følg instruksjonene for håndtering og sikkerhet i installasjonsanvisningen for Wallbox.
En fastvareoppdatering krever ikke ny innlæring av RFID-kort når RFID-alternativet er installert.
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Nedlasting av oppdateringsfil
Oppdateringsfilen er tilgjengelig fra følgende webside:
https://charging.bmwgroup.com/web/wbdoc/wallbox-connect
På denne websiden finner du i tillegg siste versjon av betjenings- og installasjonshåndboken samt
annen informasjon om BMW i Wallbox Connect.
1. Last ned zip-filen og lagre den på din bærbare eller stasjonære PC.
2. Pakk ut zip-filen.

3. Lagre den mottatte oppdateringsfilen (som har filtype .keb) i ønsket mappe.
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Tilgang til BMW i Wallbox Connect
Tilgang til hjemmenettverket
Hvis din BMW i Wallbox Connect er koblet til hjemmenettverket ditt, bruker du tilgangen du brukte da
du lastet ned oppdateringsfilen din.
1. Skriv inn IP-adressen til din BMW i Wallbox Connect i adressefeltet på nettleseren din.
Hvis du ikke kjenner IP-adressen til din BMW i Wallbox Connect , finner du den på følgende side:
I listen over enheter som er koblet til din ruter. Du finner mer informasjon om ruteren din i
bruksanvisningen til denne.
I BMW i V App I startbildet eller i Info-fanen.
Mer informasjon om BMW iV App finner du på følgende nettside:
https://charging.bmwgroup.com/web/wbdoc/bmw-iv-app
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Tilgang via Wallbox-tilgangspunkt
Hvis din BMW i Wallbox Connect ikke er koblet til hjemmenettverket ditt, kan du likevel få tilgang til
enheten din via Wallbox-tilgangspunktet.
Wallbox-tilgangspunktet har begrenset rekkevidde og det er ikke sikkert at den når inn i huset ditt.
Wallbox-tilgangspunktet er et standard 2,4 GHz-nett og er tilgjengelig for alle standard bærbare
datamaskiner.
I SSID-standardinnstillingene til Wallbox-tilgangspunkt er det serienummeret til enheten som vises
som navn på nettverket.
Merk
Du finner mer informasjon i bruksanvisningen til Wallbox-tilgangspunktet til
BMW i Wallbox Connect
1. Angi http://11.0.0.1 i adressefeltet på nettleseren din.
Merk
IP-adressen http://11.0.0.1 er bare gyldig for programvareversjon 1.1.8.
Dersom du har foretatt en oppdatering av programvaren på apparatet ditt, må du bruke
http://192.168.2.1
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Innlogging
Etter at IP-adressen er lagt inn, åpnes innloggingsvinduet i BMW BMW i Wallbox Connect.
1. Angi brukernavn og passord.

Du finner standardverdiene på
konfigurasjonsetiketten som ble levert med
enheten.

Merk
Hvis du får problemer med å logge inn, må du starte enheten om igjen og forsøke å logge inn
på nytt.
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Fastvareoppdatering
1. Fra hovedmenyen System velger du punktet
Software Update.

2. Klikk på Choose a file.

3. Velg filen med filtype .keb.

4. Klikk på Upload and Install.
5. Bekreft installeringen av oppdateringen med
OK.

Filen lastes opp via nettverket til BMW i Wallbox .

Merk
Ikke bryt forbindelsen mellom enheten og nettverket eller med nettleseren før opplastingen av
oppdateringen er ferdig.
✓

Etter vellykket opplasting av oppdateringen starter oppdateringen automatisk.
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6. Koble enheten fra nettet og lukk nettleseren.
7. Vent til oppdateringsprosessen er vellykket utført og kontroller funksjonen til
BMW i Wallbox Connect.
Oppdateringen kan ta over en time eller mer,
avhengig av størrelse og omfang.

Merk
Vær oppmerksom på følgende punkter ved oppdatering:
Kommunikasjonsmodulen kan startes på nytt flere ganger under oppdateringen. Denne
omstarten kan f.eks. indikeres med forbindelsessymbolet på forsiden av huset.
Under oppdateringen er det ikke mulig å lade.

Under oppdateringen blinker statuslysdioden oransje.
Det er også mulig med avvikende, kortvarige visningsvarianter, f.eks. at statuslysdioden
blinker blått/rødt.
Etter vellykket avslutning av oppdateringen viser
BMW i Wallbox den nye programversjonen.

Tilgjengeligheten av nye oppdateringer kan kontroller fra Check for Updates i din
BMW i Wallbox Connect hvis denne er koblet til internett.
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