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1 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE 

BEZPIECZEŃSTWA 

 

Wymagania związane 

z bezpieczeństwem sprecyzowane są 

w poszczególnych działach niniejszej 

instrukcji. Oprócz nich w szczególności 

należy zastosować się do poniższych 

wymogów. 
 

 

 Przed przystąpieniem do aktualizacji 

oprogramowania należy bezwzględnie 

przerwać pracę kotła poprzez jego 

wygaszenie zgodnie z zaleceniem 

producenta kotła, tak aby proces 

wymiany oprogramowania nie 

spowodował powstania zagrożenia. 

Zasilany napięciem z sieci powinien 

być tylko sam regulator i panel 

sterujący.  

 Uwaga: jeśli w celu dotarcia do 

gniazda służącego do podłączenia 

interfejsu do regulatora konieczne jest 

zdjęcie pokrywy lub demontaż 

regulatora, to czynność tą może 

wykonywać jedynie osoba z 

odpowiednimi uprawnieniami, tak aby 

nie doszło do zagrożenia porażeniem 

prądem elektrycznym.  

 Po aktualizacji oprogramowania mogą 

zostać utracone nastawy parametrów 

w regulatorze, dlatego zaleca się ich 

zapisanie przed aktualizacja 

programu. 

 Należy aktualizować regulator 

wyłącznie programem przeznaczonym 

do danego regulatora. Program należy 

uzyskać z serwisu firmy PLUM sp. z 

o.o. 

 Niezgodna z instrukcją lub 

niewłaściwie przeprowadzona 

aktualizacja może być źródłem 

nieprawidłowego działania regulatora 

lub przerwaniem jego pracy. 

 Aktualizacja oprogramowania powinna 

być przeprowadzana tylko przez osobę 

zaznajomioną z niniejszą instrukcją. 

 W żadnym wypadku nie wolno 

dokonywać modyfikacji konstrukcji 

interfejsu 

 Do aktualizacji należy posługiwać się 

tylko programem narzędziowym 

ecoUPDATER autorstwa PLUM sp. z 

o.o. 

 Interfejs nie może być 

wykorzystywany niezgodnie 

z przeznaczeniem. 
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2 Informacje ogólne i przeznaczenie 

 

Interfejs komunikacyjny ecoLINK 2 

USB/RS485 przy współpracy z programem 

ecoUpdater jest przeznaczony do  

aktualizacji oprogramowania w regulatorach 

typu ecoMAX1 i ecoSTER200.  

Szczegółowy sposób podłączenia interfejsu 

do aktualizowanych różnych typów urządzeń 

podaje dalsza część instrukcji. 

 

3 Przechowywanie dokumentacji 

 

Prosimy o staranne przechowywanie 

niniejszej instrukcji obsługi oraz wszystkich 

innych obowiązujących dokumentacji, aby w 

razie potrzeby można było w każdej chwili z 

nich skorzystać. W razie sprzedaży 

urządzenia należy przekazać dołączoną 

dokumentację nowemu użytkownikowi lub 

właścicielowi. 

 

4 Stosowane symbole oraz 

oznaczenia 

 

W instrukcji stosuje się następujące symbole 

graficzne oraz oznaczenia: 

 

 - symbol oznacza pożyteczne 

informacje i wskazówki, 

 - symbol oznacza ważne informacje od 

których zależeć może zniszczenie 

mienia, zagrożenie dla zdrowia lub 

życia ludzi i zwierząt domowych, 

Uwaga: za pomocą symboli oznaczono 

istotne informacji w celu ułatwienia 

zaznajomienia się z instrukcją. Nie zwalnia to 

jednak użytkownika i instalatora  od 

przestrzegania wymagań nie oznaczonych za 

pomocą symboli graficznych! 

 

 

 

                                           

 

 
1 Nie dotyczy ecoMAX800R1 oraz T1 

5 Dyrektywa WEEE 2002/96/EG 

Ustawa o elektryce i elektronice  

 
 Utylizować opakowania i produkt na 

końcu okresu użytkowania 

w odpowiedniej firmie recyklingowej. 

 Nie wyrzucać produktu razem 

ze zwykłymi odpadami. 

 Nie palić produktu.  
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6 Wymagania sprzętowe i 

programowe 

 

Do aktualizacji oprogramowania 

wybranych modułów regulatorów kotła, 

paneli sterujących oraz panelu pokojowego 

ecoSTER200 niezbędny jest komputer z 

systemem Windows XP,7,8 ,interfejs 

ecoLINK 2 oraz program ecoUpdater. 

Program ecoUpdater jest dostępny na stronie  

internetowej producenta regulatorów PLUM 

Sp. z o.o. lub po konsultacji z działem 

handlowym firmy PLUM. 

 

7 Zastosowane oprogramowanie 

 

W celu prawidłowego uruchomienia 

interfejsu ecoLINK2 niezbędne jest 

zainstalowanie jego sterownika  w systemie 

komputera.  

Sterownik interfejsu ecoLINK2 instaluje 

się w systemie tylko raz podczas 

pierwszego użycia interfejsu.  

Procedura instalacji sterownika została 

opisana na przykładzie systemu Windows 7.  

 

8  Instalacja sterownika  

Należy skontaktować się z firmą PLUM 

sp. z o.o. w celu uzyskania programu 

ecoUpdater do aktualizacji oprogramowania 

oraz sterowników do interfejsu ecoLINK2. 

Sterownik interfejsu należy rozpakować. 

Proponowany folder to eco updater na dysku 

C komputera (C:/eco updater).  

Instalacja sterownika odbywa się poprzez 

uruchomienie z ikony pliku programu 

CDM20824_Setup.exe , który znajduje się 

w folderze o proponowanej w instrukcji 

lokalizacji:  

C:/eco updater/drivers for 

ecoLINK2/drivers/Windows/CMD20824_S

etup.exe  

 

 

Nie należy podłączać interfejsu 

ecoLINK2 do złącza USB komputera 

przed zainstalowaniem sterownika z 

pliku CMD20824_Setup.exe!. 

 

Po uruchomieniu pliku programu pojawi się 

okno systemowe z informacją o przebiegu 

instalacji. 

 

 

 

Proces instalacji programu zostanie 

zakończony po samoczynnym wyłączeniu się 

okna systemowego. 

Następnym krokiem jest podłączenie 

interfejsu ecoLINK2 do wolnego portu USB w 

komputerze. System MS Windows 7 (lub XP) 

wykryje interfejs jako USB Serial Converter  i 

zacznie dalszy proces instalowania 

oprogramowania sterownika. 

 

 

 

Po zakończeniu instalacji wyświetlane jest 

okno z komunikatem Urządzenia są gotowe 

do życia 

 

 

 

 

Przed przystąpieniem do pracy z programem 

ecoUpdater należy jeszcze odczytać numer 

portu COM, do którego oprogramowanie 

sterownika po instalacji przypisało interfejs 

ecoLINK2. W tym celu należy w systemie 

Windows 7 z menu Start wywołać Panel 
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sterowania i nacisnąć przycisk Menadżer 

zadań. 

 

 

Następnie należy rozwinąć pozycję Porty 

(COM  i LPT) naciskając przycisk + , w 

rozwiniętej liście należy odnaleźć frazę: USB 

Serial Port i zapamiętać przypisany do niej 

numer portu COM. W przypadku opisanego 

procesu instalacji jest to COM4.  

Podczas instalacji sterownika interfejsu 

ecoLINK2 na innym komputerze 

komputer może przypisać inne numery 

portu COM do interfejsu.  

Proces instalacji sterownika odbywa się tylko 

podczas pierwszego podłączenia interfejsu 

ecoLINK2 do komputera. 

 

 

Przed przystąpieniem do aktualizacji 

oprogramowania wybranego modułu 

regulatora należy zapoznać się ze 

sposobami podłączenia  interfejsu z 

danym typem  regulatora. 

 

 

 

9 Podłączenie do modułów 

regulatorów z serii ecoMAX 

 

Interfejs ecoLINK 2 posiada jedno 

wejście USB podłączane do komputera z 

systemem MS Windows oraz jedno wyjście z 

wtykiem typu RJ-11 do łączenia z wybranym 

modułem regulatora kotła lub panelem 

pokojowym. Poprawna aktualizacja 

oprogramowania programem ecoUpdater 

odbędzie się tylko i wyłącznie poprzez 

odpowiednie połączenie wtyku RJ-11 z 

gniazdem programowalnym modułu 

regulatora. W celu ułatwienia połączenia 

wtyczki RJ-11 programatora do urządzeń 

mogą być używane specjalne adaptery z 

odpowiednimi gniazdami i wtyczkami. 

Sposób wyprowadzenia sygnałów we wtyczce 

RJ-11 interfejsu ecoLINK2 jest pokazany na 

poniższym rysunku. 

 

 

 

 

 
Rys. 1 Wygląd interfejsu i sposób wyprowadzenia 

sygnałów we wtyczce RJ-11 

 

D -     -sygnał transmisji danych RS485 

D +    -sygnał transmisji danych RS485 

 

W poniższych podpunktach są przedstawione 

sposoby połączenia interfejsu ecoLINK2 z 

wybranymi regulatorami z serii ecoMAX ich 

panelami sterującymi oraz dodatkowymi 

panelami pokojowymi ecoSTER. 

 

 

  

9.1 Podłączenie do regulatorów z serii 

ecoMAX800 

Podpunkt ma zastosowanie do 

regulatorów kotła ecoMAX800x - gdzie x to 

typ regulatora: P1,P2,R2,T2,D1,D2. Nie ma 

to zastosowania do modeli ecoMAX800R1 

oraz ecoMAX800T1 

Do podłączenia wejścia programowalnego 

RJ-11 USB 
ecoLINK2 

D + 

D - 
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COM (miejsce podłączenia panelu 

sterującego) regulatora ecoMAX800 z 

wtyczką RJ-11 interfejsu ecoLINK2 służy 

specjalny adapter EL2adapter v1.0 (płytka 

zawierająca dwa gniazda i wtyczkę), który 

może być dodatkowo oferowany przez 

producenta kotła lub regulatora. Adapter w 

znaczący sposób ułatwia proces połączenia 

interfejsu ecoLINK2 do modułu regulatora 

oraz poprzez program ecoUpdater pozwala 

jednocześnie zaktualizować oprogramowanie 

w module, panelu sterującym oraz modułach 

dodatkowych. 

 

Rys.2 Adapter EL2adapter v1.0, gdzie: 1-gniazdo 

wtyku RJ-11 interfejsu, 2- wtyczka do gniazda 

COM modułu regulatora, 3- gniazdo do 

podłączenia wtyczki panelu sterującego 

Adapter EL2adapter (Rys.2) poprzez wtyk 

(2) podłącza się do gniazda COM modułu 

regulatora wyciągając wcześniej wtyczkę z 

panelu sterującego, następnie do gniazda (1) 

w adapterze należy podłączyć wtyczkę RJ-11 

interfejsu a do gniazda (3) wtyczkę 

odłączonego wcześniej panelu sterującego. 

Jeżeli do modułu w gnieździe COM2 jest 

podłączony dodatkowy moduł B  to nie ma 

potrzeby odłączania go od tego gniazda. 

Prawidłowe podłączenie interfejsu z modułem 

umożliwia wykrycie przez program 

ecoUpdater wszystkich urządzeń 

wchodzących w skład regulatora: moduł 

regulatora, panel sterujący, dodatkowe 

moduły. 

 
Rys. 3 Gniazda programowalne modułu regulatora 

i miejsce podłączenia adaptera EL2adapter do 

interfejsu ecoLINK2, gdzie: 1-moduł regulatora, 

2-gniazdo COM  (miejsce do podłączenia 

adaptera), 3-gniazdo COM2 sterujące pracą 

dodatkowego modułu B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4 Przykład podłączenia interfejsu ecoLINK2 

do adaptera EL2adapter, adaptera do gniazda 

programowalnego COM modułu oraz do panelu 

sterującego 

 

Regulatory ecoMAX mogą być wyposażone w 

dodatkowy panel pokojowy ecoSTER200. Jest 

on podłączony do gniazda COM (Rys.3), do 

tej samej wtyczki co panel sterujący. 

Podłączenie interfejsu do modułu wymaga 

również wykorzystania adaptera EL2adapter 

v1.0  (Rys.2) tylko, że dodatkowo do wtyczki 

panelu sterującego jest na stałe podłączony 

kabel panelu pokojowego ecoSTER200. 

Prawidłowe podłączenie interfejsu z modułem 

umożliwia wykrycie programem ecoUpdater 

wszystkich urządzeń wchodzących w skład 

regulatora: moduł regulatora, panel 

sterujący, dodatkowe moduły oraz panel 

pokojowy ecoSTER200. 

 

ecoLINK2 

ecoMAX 

ecoSTER 

Panel 

COM 

 

1 

2 

3 
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Rys. 5 Przykład podłączenia interfejsu ecoLINK2 

do adaptera EL2adapter, adaptera do gniazda 

programowalnego COM modułu oraz do panelu 

sterującego z jednocześnie podłączonym panelem 

pokojowym ecoSTER200 

 

9.2 Podłączenie do panelu 

pokojowego ecoSTER  

 

Panel pokojowy ecoSTER200 stanowi 

dodatkowe wyposażenie do regulatorów 

ecoMAX. Aktualizacja oprogramowania 

panelu pokojowego ecoSTER przez program 

ecoUpdater jest wykonywana jednocześnie  z 

innymi urządzeniami wchodzącymi w skład 

regulatora. Nie jest wymagane odłączanie 

panelu ecoSTER od modułu regulatora.  

 

 

9.3 Podłączenie do regulatorów z serii 

ecoMAX850 

 

 

Moduł regulatora ecoMAX850 posiada 

gniazdo programowalne, do którego można 

bezpośrednio podłączyć wtyczkę interfejsu 

bez konieczności odłączania panelu 

sterującego lub użycia specjalnego adaptera.   

Podłączenie modułu rozpoczyna się od 

wykręcenia wkrętów i zdjęcia obudowy 

regulatora. Wtyczkę RJ-11 interfejsu 

podłączamy do gniazda programowalnego 

COM modułu regulatora, w gnieździe COM2 

zostawiamy wpiętą wtyczkę panelu 

sterującego (panel sterujący może być 

umieszczony w pokrywie obudowy modułu 

lub wyprowadzony kablem na zewnątrz). 

Poniższy rysunek przedstawia miejsce 

lokalizacji gniazd programowalnych COM, 

COM2 w module regulatora oraz miejsce 

podłączenia interfejsu.  

 
Rys. 7 Wyprowadzenia gniazd programowalnych 

modułu regulatora oraz sposób podłączenia do 

wtyczki RJ-11 interfejsu, gdzie: 1 – gniazdo COM 

(miejsce wpięcia wtyczki RJ-11 interfejsu), 2 – 

gniazdo COM2 (miejsce wpięcia wtyczki panelu 

sterującego), 3 – pokrywa obudowy regulatora 

(możliwe miejsce zamontowania panelu 

sterującego) 

 

Moduły regulatorów ecoMAX850 mogą 

występować w wersji z dodatkowym panelem 

pokojowym ecoSTER. Moduły te posiadają 

tylko jedno gniazdo programowalne COM, do 

którego podłączony jest panel sterujący 

(umieszczony w obudowie lub na zewnątrz 

obudowy regulatora).  Zastosowanie jednego 

gniazda COM w module wymusza 

podłączenie rozdzielacza (standardowy 

rozgałęziacz telefoniczny RJ-11) oraz 

dodatkowego kabla (kabel telefoniczny RJ-

11). 

 

 
 

Rys.8 Rozdzielacz RJ-11, gdzie: 1-miejsce 

podłączenia wtyczki interfejsu ecoLINK2, 2-

ecoLINK2 

ecoMAX 

ecoSTER 

Panel 

COM 



10 

 

miejsce podłączenia wtyczki panelu sterującego, 

3-miejsce podłączenia dodatkowego kabla z 

dwoma końcówkami RJ-11. 

 

 
Rys.9 Kabel z widocznym sposobem połączenia żył 

z wtyczkami RJ-11 (kabel telefoniczny) 

 

Do jednego wybranego np. (1) (Rys.8) 

gniazda rozdzielacza podłącza się wtyczkę 

RJ-11 interfejsu, do drugiego gniazda np. (2) 

wtyczkę panelu sterującego. Trzecie gniazdo 

np. (3) przez dodatkowy kabel z dwiema 

końcówkami RJ-11 (Rys.9) podłącza się do 

gniazda programowalnego COM modułu 

regulatora. Kable sygnałowe panelu 

pokojowego ecoSTER powinny pozostać 

podpięte do gniazda modułu.  

Zastosowany kabel przedstawiony na Rys.9 

jest to standardowy kabel telefoniczny z 

dwiema końcówkami RJ-11, w którym żyły w 

końcówkach są połączone równolegle 1-1, 2-

2, 3-3, 4-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.10 Podłączenie interfejsu do rozdzielacza oraz 

miejsce lokalizacji gniazda programowalnego  

COM modułu, gdzie: 1- gniazdo programowalne 

COM (miejsce podłączenia rozdzielacza), 2-

rozdzielacz, 3-panel sterujący, 4 –dodatkowy 

panel sterujący (w wersji ecoMAX850I), 5 – kabel 

z wtyczkami RJ11 

 

 

9.4 Podłączenie do regulatorów z serii 

ecoMAX200 i 250  

 

Podłączenie regulatora z serii 

ecoMAX200 i 250  do interfejsu ecoLINK2 

wymaga zastosowania adaptera El2adapter 

v1.0 oraz wyprowadzenia dwóch żył 

sygnałowych D-, D+ (Rys.1) a następnie 

wpięcia ich do odpowiednich zacisków D-, 

D+ gniazda programowalnego COM modułu 

regulatora (Rys.12, Rys.13). Do zacisków 

gniazda COM mogą być dodatkowo 

podłączone kable od panelu pokojowego 

ecoSTER200,  nie należy ich odłączać, 

pozwoli to przeprowadzić aktualizację 

oprogramowania w dwóch urządzeniach 

jednocześnie w ecoMAX i ecoSTER. 

W celu wyprowadzenia sygnałów D+, D- z 

wtyczki RJ-11 interfejsu ecoLINK2 

wykorzystywany jest adapter EL2adapter 

(Rys.2). Należy wpiąć wtyczkę interfejsu do 

gniazda (1) adaptera (Rys.2), wtyczka (2) 

adaptera pozostaje nie podłączona, do 

gniazda (3) wpinamy dodatkowy wtyk, do 

którego zacisków przykręcamy dwa kable 

sygnałowe (jedna żyła dla sygnału D+, druga 

dla sygnału D-). Tak uzyskane żyły z 

sygnałami D+, D- wpinamy do zacisków 9, 

10 gniazda programowalnego COM modułu 

regulatora ecoMAX200 (Rys.12) lub zacisków 

3, 4 gniazda programowalnego COM modułu 

regulatora ecoMAX250 (Rys.13) 

 

5 

ecoLINK2 

ecoSTER 

1 
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Rys.11  Sposób wyprowadzenia sygnałów 

transmisji danych D+, D- z wtyczki RJ-11 

interfejsu ecoLINK2 z wykorzystaniem adaptera 

EL2adapter 

 

 

Nie można zamienić sygnałów 

transmisji D+, D- w wyprowadzonych 

przewodach podczas łączenia interfejsu 

z gniazdem modułu regulatora 

ponieważ aktualizacja oprogramowania 

nie będzie możliwa 

 

 

Do zacisków gniazda programowalnego COM 

modułu regulatora przypisane są 

odpowiednio sygnały transmisji:  

 

zacisk 9   -sygnał D+   

zacisk 10 –sygnał D-       ecoMAX200 

 

zacisk 3   -sygnał D+   

zacisk 4   –sygnał D-       ecoMAX250 

 

 
Rys.12  Miejsce podłączenia żył kabli sygnałów 

D+, D- wyprowadzonych z adaptera do zacisków 

gniazda modułu regulatora ecoMAX200, gdzie: 1- 

gniazdo programowalne COM 

 

 
 

Rys.13 Miejsce podłączenia żył kabli sygnałów D+, 

D- wyprowadzonych z adaptera do zacisków 

gniazda modułu regulatora ecoMAX250, gdzie: 1- 

gniazdo programowalne COM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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9.5 Podłączenie do regulatora 

ecoMAX860  

 
W module regulatora ecoMAX860 

występuje tylko jedno gniazdo 

programowalne COM, do którego podłączony 

jest panel sterujący. Zastosowanie jednego 

gniazda wymusza podłączenie dodatkowego 

rozdzielacza (standardowy rozgałęziacz 

telefoniczny RJ-11, Rys.8) oraz dodatkowego 

kabla RJ-11 z Rys.9. Wtyczka panelu 

pokojowego ecoSTER powinna pozostać 

wpięta do drugiego gniazda modułu (jeżeli 

regulator posiada podłączony taki panel).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.14  Podłączenie wtyczki RJ-11 interfejsu 

ecoLINK2 do gniazda programowalnego COM 

regulatora przez rozdzielacz, gdzie: 1- gniazdo 

programowalne COM, 2 -rozdzielacz RJ-11, 3 - 

panel sterujący, 4 – kabel z wtyczkami RJ11 

 

Do jednego wybranego np.(1) (patrz Rys.8) 

gniazda rozdzielacza podłącza się wtyczkę 

RJ-11 interfejsu ecoLINK2, do drugiego 

gniazda np.(2) podłączamy wtyczkę panelu 

sterującego. Trzecie gniazdo np.(3) przez 

dodatkowy kabel z dwiema końcówkami RJ-

11 (patrz Rys.9) podłącza się do gniazda 

programowalnego COM modułu regulatora. 

Zastosowany dodatkowy kabel 

przedstawiony na Rys.9 jest to standardowy 

kabel telefoniczny z dwiema końcówkami RJ-

11, w którym żyły w końcówkach są 

połączone równolegle 1-1, 2-2, 3-3, 4-4.   

 

 

10 Obsługa programu ecoUpdater 

oraz aktualizacja oprogramowania 

 

Aktualizację oprogramowania 

wybranych modułów oraz paneli serującego i 

panelu pokojowego ecoSTER wykonuje się 

programem ecoUpdater.  Program 

ecoUpdater znajduje się w opisanym 

przykładzie na dysku C w folderze eco 

updater. Program uruchamia się naciskając 

dwa razy szybko lewym klawiszem myszy na 

ikonie programu 

 

 

Informacja o wersji użytego programu 

ecoUpdater znajduje się w prawym dolnym 

rogu okna programu. W powyższej instrukcji 

użyta jest wersja o numerze 1.4.15.  

 

 

W rozwijanej liście [Dostępne porty COM]  

należy wybrać zapamiętany numer portu 

COM przypisany do interfejsu ecoLINK2, w 

opisanym przykładzie jest to COM4. 

Przypisanie numeru portu COM do 

interfejsu jest czynnością jednorazową. 

Naciśnięcie przycisku [Odczytaj urz.] 

ecoLINK2 

ecoSTER 

 

1 

2 

4 
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powoduje wyświetlenie informacji o 

modułach i panelach, których 

oprogramowanie można aktualizować. 

 

 

 

Urządzenia, których oprogramowanie może 

być aktualizowane znajdują się w ramce 

[Wybierz urządzenie z listy:]. W podanym 

przykładzie można zaktualizować 

oprogramowanie modułów ecoMAX800P-S-

modułu A i ecoMAX800P-S -panelu 

sterującego. Urządzenie którego 

oprogramowanie chcemy aktualizować 

wybiera się za pomocą myszki, wybrane 

urządzenie zostanie wyświetlone na 

niebieskim tle. W polu [Informacje o 

urządzeniu] wyświetlone są informacje o 

wersji sprzętowej modułu – HW i wgranej 

wersji oprogramowania - SW wybranego 

urządzenia. W podanym przykładzie panel 

sterujący wykonany jest w wersji sprzętowej 

1.2/ATxmega128A1 i pracuje z 

oprogramowaniem w wersji 1.4.  Aby 

zaktualizować oprogramowanie wybranego 

urządzenia należy nacisnąć przycisk  

[Dalej >]  

 

 

 

 

Naciśnięcie przycisku spowoduje otwarcie 

okna [Otwieranie], w którym należy 

wskazać plik aktualizujący oprogramowanie 

wybranego urządzenia. Pliki aktualizacji 

oprogramowania mają rozszerzenie *.pfi. 
Następnie należy nacisnąć przycisk 

[Otwórz].  W przypadku gdy została 

wybrana zła wersja oprogramowania 

program wyświetli komunikat w kolorze 

czerwonym Niekompatybilne modele 

urządzeń, a przycisk [Aktualizuj] będzie 

nieaktywny. 

 

 

Wybranie prawidłowej wersji 

oprogramowania umożliwia naciśnięcie 

przycisku [Aktualizuj]  
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Po naciśnięciu przycisku [Aktualizuj] 

program ecoUpdater zaktualizuje 

oprogramowanie wybranego urządzenia i 

dokona  sprawdzenia integralności 

załadowanego oprogramowania. Postęp 

procesu programowania widoczny jest na 

pasku postępu. 

 

 

 

Po poprawnej aktualizacji oprogramowania 

wybranego urządzenia program ecoUpdater 

wyświetli komunikat: Oprogramowanie 

zostało pomyślnie zaktualizowane. 

Urządzenie jest gotowe do pracy. W 

przypadku gdy chcemy zaktualizować 

oprogramowanie następnego urządzenia 

należy nacisnąć   przycisk [Aktualizuj 

następne urządzenie] a cały proces 

wyboru pliku i aktualizacji oprogramowania 

należy powtórzyć.  

11 Problemy z uruchomieniem 

programu ecoUpdater  

W nowszych wersjach systemu operacyjnego 

Windows, np. Windows 8 mogą wystąpić 

problemy z uruchomieniem programu 

ecoUPDATER. Aby rozwiązać problem 

sugeruje się kliknięcie prawym przyciskiem 

myszy na ikonę programu ecoUPDATER i 

wybranie opcji „Rozwiąż problemy ze 

zgodnością” 

 

 

W kolejnym oknie dialogowym zaleca się 

wybranie opcji „Wypróbuj zalecane 

ustawienia”. 

 

W starszych wersjach systemu Windows 

może okazać się konieczne zainstalowanie 

najnowszej wersji programu  Microsoft .NET 

Framework. 
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