Aktualizacja
modemu LTE Speed 1000
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1. Wstęp–zasady działania
Modem LTE Speed 1000 jest wyposażony w funkcję automatycznej aktualizacji
oprogramowania zarówno urządzenia (firmware), jak i aplikacji manager połączeń, co
pozwala na zdalną aktualizację oprogramowania do najnowszych, opracowanych przez
producenta, wersji.
W domyślnej konfiguracji modemu funkcja ta jest aktywna, użytkownik nie musi jej
uruchamiać.
Po pierwszym uruchomieniu managera połączeń program co 7 dni sprawdza, łącząc
się z serwerem „Automatic upgrade", czy są tam dostępne aktualizacje oprogramowania.
Jeśli na serwerze są dostępne nowsze wersje oprogramowania niż te zainstalowane na
urządzeniu i komputerze użytkownika, zostanie on o tym poinformowany poprzez komunikat
(„dymek”) informacyjny systemu Windows.

Jeżeli użytkownik nie dokona aktualizacji klikając na komunikat, kolejne automatyczne
sprawdzanie odbędzie się po 7 dniach.
Jeżeli w trakcie sprawdzania dostępności aktualizacji okaże się, że serwer jest
niedostępny (np. z powodu awarii), aplikacja będzie sprawdzać dostępność co godzinę aż do
momentu uzyskania połączenia.
Użytkownik może również samodzielnie sprawdzić, czy na serwerze są dostępne
aktualizacje. W tym celu należy wejść do menu Narzędzia, wybrać zakładkę Aktualizacja, a
następnie kliknąć przycisk Sprawdź teraz.
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Modem Speed 1000 wyposażony jest w dwa „banki" pamięci. Proces aktualizacji firmware
odbywa się do banku nieaktywnego w danej chwili, przez co takie okoliczności, jak: spadek
napięcia, wyłączenie komputera lub odłączenie modemu przez użytkownika nie mogą
uszkodzić modemu podczas aktualizacji. Po ponownym podłączeniu modemu użytkownik,
chcąc dokonać aktualizacji, musi „ręcznie" sprawdzić dostępność aktualizacji.

2. Aktualizacja oprogramowania
O dostępności aktualizacji użytkownik jest informowany komunikatem wyświetlanym w
prawym dolnym rogu.

Jeżeli użytkownik kliknie na komunikat („dymek”), otworzy się okno z listą dostępnych na
serwerze aktualizacji.

Przykład powyżej przedstawia listę aktualizacji zarówno oprogramowania urządzenia
(firmware), jak i aplikacji manager połączeń.

UWAGA:
Zaleca się, by użytkownik pobierał zarówno aktualizacje managera połączeń, jak i
firmware, o ile obie aktualizacje są dostępne jednocześnie.
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Po wybraniu przycisku Pobierz rozpocznie się proces pobierania aktualizacji z serwera.

Po pobraniu aktualizacji w pierwszej kolejności zaktualizowane zostanie oprogramowanie
urządzenia, czyli firmware. Wyświetli się okno informujące, że aktualizacje są gotowe do
instalacji. Aby rozpocząć instalację, należy kliknąć przycisk Zainstaluj.

Gdyby użytkownik w tym momencie aktualizacji wybrał przycisk Anuluj, to po ponownym
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uruchomieniu managera połączeń w prawym dolnym rogu pojawi się komunikat z informacją,
że aktualizacje urządzenia zostały pobrane i są gotowe do instalacji. Kliknięcie komunikatu
rozpocznie proces instalacji.

Po wybraniu przycisku Zainstaluj rozpocznie się aktualizacja firmware, która może potrwać
około 5 minut. W trakcie aktualizacji urządzenie zostanie odłączone od sieci.
Należy pamiętać, aby w tym czasie nie odłączać urządzenia od komputera. W przeciwnym
razie proces aktualizacji nie powiedzie się i po ponownym podłączeniu modemu do
komputera użytkownik będzie musiał powtórzyć wszystko od początku.

Po aktualizacji oprogramowania urządzenia (firmware) zostanie wyświetlony komunikat o jej
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pomyślnym zakończeniu. Należy kliknąć przycisk Dalej, aby przejść do aktualizacji
oprogramowania aplikacji manager połączeń.

Pojawi się komunikat informujący, że aktualizacja oprogramowania jest gotowa do instalacji.
Aby rozpocząć aktualizację, należy kliknąć przycisk Zainstaluj.

Jeżeli korzystacie Państwo z Windows 7, na ekranie może się pojawić okno z prośbą o
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potwierdzenie uruchomienia programu instalacyjnego – wówczas należy potwierdzić zgodę.
Aplikacja manager połączeń zostanie zamknięta i rozpocznie się proces instalacji
aktualizacji.

W obszarze komunikatów Windows będą pojawiać się „dymki" z informacjami o instalowaniu
sterowników urządzenia.

Po zakończeniu aktualizacji manager połączeń uruchomi się automatycznie.
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3. Problemy, które mogą wystąpić podczas automatycznej aktualizacji
Podczas automatycznej aktualizacji mogą pojawić się błędy, które będą wymagały
interwencji użytkownika:
 aktualizacja firmware modemu trwa zwykle około 5 min, jednak zanotowano przypadki,
kiedy ten proces wydłuża się do około 30 min – procesu aktualizacji nie zaleca się
przerywać;
 podczas aktualizacji firmware modemu może się pojawić błąd krytyczny – wówczas
urządzenie należy zrestartować (odłączyć i ponownie podłączyć do komputera) oraz
ponowne uruchomić proces aktualizacji poprzez menu Narzędzia, zakładka
Aktualizacja -> Sprawdź teraz

 podczas aktualizacji oprogramowania aplikacji manager połączeń mogą pojawić się
błędy dotyczące poprawnej instalacji sterowników urządzenia – w niektórych
przypadkach będzie konieczne ponowne podłączenie modemu lub zrestartowanie
komputera.

 przerwanie procesu poprzez restart komputera, zanik napięcia lub odłączenie modemu
– wydarzenia te wymagają ponownego uruchomienia procesu aktualizacji poprzez
menu Narzędzia, zakładka Aktualizacja -> Sprawdź teraz
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