Aktualizacja
w systemie ULX-D i QLX-D
FirmwareOprgramowania
Updates
Firmware is embedded software in each component that controls functionality. Periodically, new versions of firmware are developed to incorporate additional features and
Wersja
oprogramowania
enhancements.

Instalując nowe oprogramowanie opamiętaj, aby nadajniki oraz odbiorniki posiadały tą samą wersję oprogramowania. Zapewni to poprawną funkcjonalność
urządzeń.
Firmware Versioning
Firmware
jest receiver
opisany firmware,
w formieupdate
MAJOR.MINOR.PATCH
(np.firmware
1.2.14).version
Wszystkie
urządzenia
podpięte
do sieci (włącznie z nadajnikami), muszą posiadać
When updating
transmitters to the same
to ensure
consistent
operation.
przynajmniej tę są wersję MAJOR.MINOR (np. 1.2.x).
The firmware version is numbered in the form of MAJOR.MINOR.PATCH (e.g., 1.2.14). At a minimum, all devices on the network (including transmitters), must have the
same MAJOR and MINOR firmware version numbers (e.g., 1.2.x).
QLX-D

Pobieranie
i instalacja
nowego
oprogramowania
Downloading
and Updating
Firmware
Darmowa
aplikacja
Shuretool
Update
Utility
dostępna
na stronie
A free Shure
Update Utility
is available
by jest
visiting
www.shure.com.
The http://www.shure.com/americas/products/software/utilities/shure-updateShure Update Utility is also bundled with Shure Wireless Workbench software.
utility. Poniżej znajdują się instrukcje dotyczące instalacji oprogramowania.
Refer to the help instructions to use the Shure Update Utility.

Aktualizacja oprogramowania w nadajniku

Aktualizacja oprogramowania w odbiorniku

Nowe oprogramowanie wysłane do odbiornika, zawiera również
oprogramowanie dla nadajnika. Przekazanie informacji z odbiornika
do nadajnika odbywa się za pomocą portu podczerwieni.

UWAGA!

Zadbaj, by w trakcie wgrywania nowego oprogramowania
oraz połączenia sieciowego. Nie
wyłączaj
odbiornika
dopóki
proces
będzie
zakończony.
CAUTION! Ensure that receiver powernie
and
network
connections are
odbiornik niethe
stracił
zasilania
Updating
Receiver

Updating
Transmitter
1. Trzymając the
przycisk
enter, wciśnij przycisk menu,

When
is downloaded
to the
receiver, it includes firmware updates for the
żeby firmware
dostać się
do ustawień
zaawansowanych.
transmitter. Updated firmware is passed from the receiver to the transmitter using the IR
Ponowne naciśnięcie przycisku menu przeniesie
Sync port.

maintained during a firmware update. Do not turn off the receiver until
1.
Podłącz odbiornik i komputer do tej samej sieci
the update is complete.
2. Otwórz program Shure Update Utility
1. Kliknij
Connect
the receiver
and computer
to thedostępne
same network.
3.
zakładkę
firmware,
żeby znaleźć
uaktualnienia
2. Użyj
Openprzycisku
the ShureImport
Updatejeżeli
Utility.
4.
chcesz wgrać pliki firmware ręcznie
5.
Kliknijonzakładkę
Update
Device
i sprawdź
okienko Version to
tab to
find available
updates.
3. Click
the firmware
install,
obok
każdegoimporting
urządzenia
4. Use znajdujące
the Import się
button
if manually
firmware files.
6.Kliknij
Send Updates, żeby załadować nowe oprogramowanie
5. Click the Update Device tab and check the Version to install
dobox
urządzeń
next toznajdujących
each device. się w sieci
7.Kiedy
wgrywanie
się zakończy,
Updates nowego
to load theoprogramowania
firmware to the networked
devices.
6. Click Send
odbiornik uruchomi się ponownie z zainstalowaną, nową wersją
7. When the download is complete, the receiver will reboot with the
oprogramowania
updated firmware installed.

do kolejnej funkcji dostępnej w ustawieniach
zaawansowanych.
menu
while
holding
theaktualizację
enter button to access the advanced menu. Use the
1.
2. Press
Naciśnij
enter,
żeby
zacząć
menu
button
to
navigate
to
the
3 . K i e d y c z e r w o n a d i o d a update
L E D menu.
w p o rc i e
podczerwieni zacznie migać, przysuń nadajnik, tak
2.
Press
enter
to start the update.
aby
porty
podczerwieni
się widziały. Dioda
3.
When
the
red
IR LED
flashes, align
the receiver
zostanie włączona,
określając
poprawne
ułożenie
and transmitter
IR syncTransfer
ports. The
red LED
will
nadajnika
i odbiornika.
danych
rozpocznie
remain illuminated to indicate correct alignment
sięand
automatycznie
the download will automatically start.
4. Zadbaj by porty podczerwieni widziały się przez
4. Maintain alignment during the update and
cały
proces
i obserwuj
postęp
wyświetlany
monitor
download
progress
(0 to 100%)
on the na
odbiorniku
(od 0 do 100%)
receiver screen.
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5.
update issie
complete,
"TX Update
good" is shown
on the
5. When
Kiedytheproces
zagończy,
na wyświetlaczu
pojawi
sięreceiver display.

informacja „TXUpdate good”

Aktualizacja oprogramowania w odbiorniku
Error
Codes and Solutions

ULX-D

Aktualizacja oprogramowania w nadajniku

UWAGA!

1.system
Z menuperformance.
odbiornika wybierz DEVICE UTILITIES > TX FW UPDATE.
Error
codes
the receiver
detects
a condition that can potentially affect
Zadbaj,
byarewgenerated
trakcie when
wgrywania
nowego
oprogramowania

2. Naciśnij enter, żeby zacząć aktualizację
3.Kiedy zapali się czerwona dioda LED w porcie podczerwieni, przysuń
nadajnik, tak aby porty podczerwieni się widziały. Dioda zostanie włączona,
Solutions
określając poprawne ułożenie nadajnika i odbiornika. Naciśnij ENTER.
UpdateZadbaj
transmitter
and receiver
firmwarewidziały
to the latest
version.
by porty
podczerwieni
się przez
cały proces i obserwuj
Set encryption
to off for components
from different Shure products lines, such as
postęp wyświetlany
na odbiorniku.
QLX-D and ULX-D.

stracił on
zasilania
oraz use
połączenia
sieciowego.
Nie the problem and find the corresponding solution.
Ifodbiornik
an error isnie
displayed
the receiver,
the following
table to identify
wyłączaj odbiornika dopóki proces nie będzie zakończony.
Error Code
Description
1. Podłącz odbiornik i komputer do tej samej sieci
2.Err.001
Otwórz programAudio
ShureCompatibility
Update Utility
3.Err.002
Kliknij zakładkę Encryption
firmware, żeby
znaleźćbetween
dostępne
uaktualnienia
Mismatch
Shure
product lines
4. Użyj przycisku Import jeżeli chcesz wgrać pliki firmware ręcznie
5.Err.003
Kliknij zakładkęEncryption
Update Device
sprawdź okienko Version to
Mode iMismatch
install, znajdujące się obok każdego urządzenia
Band Mismatch
Err.004
6.Kliknij Send Updates, żeby załadować nowe oprogramowanie
do urządzeń znajdujących się w sieci
Frequency
Mismatch
7.Err.005
Kiedy wgrywanie
nowego
oprogramowania się zakończy,
odbiornik uruchomi się ponownie z zainstalowaną, nową wersją
No Frequencies Found
Err.006
oprogramowania
Firmware Mismatch
Err.007

Err.008

Shure SB900 battery runtime does not appear on
display

polsound 20
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Perform an IR sync between the transmitter and receiver to clear the error.
Receiver and transmitter are operating in overlapping frequencies from different
bands.
Receiver and transmitter are from bands that do not share compatible
frequencies.
Rescan, select a different group, or use WWB to find a frequency.
Update firmware on the transmitter and receiver.
Check that battery is firmly installed into the battery compartment. If condition
persists, replace the battery.
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