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Information om den här handboken
Dessa anvisningar ska förvaras på ett säkert ställe under hela produktens livslängd.
Läs igenom anvisningarna noga och titta på enheten för att bekanta dig med den, innan du genomför
uppdateringen. Följande specialmeddelanden kan eventuellt visas i den här dokumentationen eller på
enheten för att varna mot eventuella faror eller för att hänvisa till information som förklarar eller förenklar
ett förlopp.
Använd handboken när det gäller användning och felförklaringar för Wallboxen. Se
installationsanvisningarna för information om montering, förvaring och transport av Wallboxen.

Symboler som används
I handboken hittar du information och varningar för eventuella faror på flera ställen. De använda
symbolerna har följande betydelse:
VARNING
Det betyder att det kan inträffa dödsfall eller svåra personskador, om de aktuella
försiktighetsåtgärderna inte vidtas.
FÖRSIKTIGT
Det betyder att det kan inträffa sakskador eller lätta personskador, om de aktuella
försiktighetsåtgärderna inte vidtas.
OBSERVERA
Det betyder att det kan inträffa sakskador, om de aktuella försiktighetsåtgärderna inte vidtas.
Anvisning
Här ges information om förfaranden som inte utgör någon risk för personskador.
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Allmänt
I den här handboken får du nödvändig information om hur uppdateringen av den fasta programvaran i
en Wallbox utförs med hjälp av en uppdateringsfil.
Den här handboken gäller för enheter av typen:
BMW i Wallbox Connect: Artikelnummer 61 90 2 420 912
BMW i Wallbox Connect: Artikelnummer 61 90 2 420 916
BMW i kommunikationsmodul (i kombination med BMW i Wallbox Plus):
Artikelnummer 61 90 2 420 908
Anvisning
Beakta instruktioner och säkerhetsinformation i installationsanvisningarna för Wallbox.
Vid uppdatering av den inbyggda programvaran krävs ingen ny programmering av RFID-korten
vid installering av RFID-alternativ.
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Nedladdning av uppdateringsfil
Uppdateringsfilen finns på följande webbplats:
https://charging.bmwgroup.com/web/wbdoc/wallbox-connect
På den här webbplatsen hittar du dessutom den aktuella versionen av bruks- och
installationsanvisningen samt mer information om BMW i Wallbox Connect.
1. Ladda ned zip-filen och spara den på din bärbara dator eller på din PC.
2. Extrahera zip-filen.

3. Placera uppdateringsfilen (identifierbar genom filändelsen .keb) i en valfri mapp.
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Åtkomst till BMW i Wallbox Connect
Åtkomst via hemmanätverket
Är din BMW i Wallbox Connect ansluten till ditt hemmanätverk, ska du använda åtkomsten på den
enhet, på vilken du har laddat ned uppdateringsfilen.
1. Ange IP-adressen för din BMW i Wallbox Connect på adressraden i din webbläsare.
Vet du inte IP-adressen till din BMW i Wallbox Connect kan du hämta den på följande ställen:
I listan över de enheter som är anslutna till din router. Titta i bruksanvisningen till din router för att få
mer information.
I BMW i V-appen i startfönstret eller på Info-fliken.
Mer information om BMW i V-appen hittar du på följande webbplats:
https://charging.bmwgroup.com/web/wbdoc/bmw-iv-app
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Åtkomst via Wallbox-hotspot
Är din BMW i Wallbox Connect inte ansluten till ditt hemmanätverk, kan du även komma åt din enhet
via Wallbox-hotspoten.
Wallbox-hotspoten, som har en begränsad räckvidd, kan eventuellt inte nås från mitt i huset. Wallboxhotspoten är ett standardmässigt nätverk på 2,4 GHz som är åtkomligt för alla, vanliga, bärbara datorer.
I Wallbox-hotspotens SSID-standardinställningar motsvaras nätverkets namn av enhetens
serienummer.
Anvisning
Mer information om Wallbox-hotspoten finns i handboken till BMW i Wallbox Connect
1. Ange http://11.0.0.1 på adressraden i din webbläsare.
Anvisning
IP-adressen http://11.0.0.1 gäller endast för aktiveringsversionen 1.1.8.
Om du redan har gjort en uppdatering av programvaran till din enhet, ska du använda
http://192.168.2.1
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Inloggning
När IP-adressen har angivits, öppnas inloggningsfönstret i BMW i Wallbox Connect.
1. Ange användarnamnet och lösenordet.

Du hittar standardvärdena på den
konfigurationsetikett som levererades tillsammans
med enheten.

Anvisning
Uppstår det inloggningsproblem, ska du starta om enheten och försöka igen.
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Uppdatering av fast programvara
1. Välj punkten Firmware Update i huvudmenyn
System.

2. Klicka på Choose a file.

3. Välj filen med filtillägget .keb.

4. Klicka på Upload and Install.

5. Tryck på OK för att bekräfta installationen av
uppdateringen.

Filen laddas via ditt nätverk upp till BMW i Wallbox
.

Anvisning
Bryt inte förbindelsen mellan din enhet och nätverket eller webbläsaren, eftersom
uppladdningsprocessen varken får störas eller avbrytas, för att uppdateringen ska fungera.
✓

När uppladdningen av uppdateringsfilen är klar, startar uppdateringen automatiskt.
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6. Bryt sedan förbindelsen mellan din enhet och nätverket och stäng därefter webbläsaren.
7. Vänta tills att uppladdningsprocessen är klar och verifiera sedan funktionen hos
BMW i Wallbox Connect.
Uppdateringen kan ta upp till en timme eller mer
beroende på storlek och omfattning.

Anvisning
Beakta följande punkter under uppdateringen:
Kommunikationsmodulen kan startas flera gånger under uppdateringen. Den här omstarten
kan till exempel synas genom anslutningssymbolen på framsidan av höljet.
Under uppdateringen går det inte att ladda fordonet.

Under uppdateringen blinkar statuslysdioden orange.

Avvikande indikeringsvarianter som syns en kort stund, exempelvis en blå/röd blinkning
hos statuslysdioden, kan också förekomma.
När uppdateringsförloppet är klart, indikerar din
BMW i Wallbox den nya programvaruversionen.

Tillgängligheten av nya uppdateringen kan kontrolleras via Check for Updates i din
BMW i Wallbox Connect om den är anslutet till Internet.
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