
Figuur *. Controleren van de huidige firmware versie in de browser 

Handleiding updaten firmware Easy control 

 

1. Voorbereiding 

Om een easy control van nieuwe firmware te voorzien is een laptop nodig waarmee 

verbinding met een WiFi netwerk gemaakt kan worden. Zorg dat de laatste versie van de 

firmware op je laptop staat opgeslagen. 

 

2. Laptop verbinden met de Easy control 

Let op! wanneer je verbindt met de Easy control via het WiFi accespoint zal je laptop tijdelijk 

geen internetverbinding hebben. Het is dus raadzaam alle bestanden die je nodig hebt eerst 

lokaal op te slaan voordat je de procedure start. 

 
1. Druk de knop in en houd deze net zo lang vast tot de status LED (helemaal links) 

geel begint te pulseren. Wanneer de LED geel pulseert is het WiFi accesspoint actief. 

2. Zoek op je laptop in de lijst met beschikbare Wifi netwerk naar een netwerk met de 

naam Duroflame-Rev_****. De laatste 4 letters/cijfers kunnen variëren. 

3. Verbind met dit netwerk (geen wachtwoord nodig), Wanneer je succesvol bent 

verbonden zal de status LED constant geel gaan branden. 

 

 
3. Versie controleren 

Wanneer je verbonden bent met het WifI netwerk van de Easy control kan je via de 

onderstaande link de huidige versie via je browser bekijken: 

http://192.168.4.1/model 
 

 

http://192.168.4.1/model


Figuur 2. Pagina voor het updaten van de firmware 

4. Updaten 

Indien de versie verouderd is kan via de onderstaande link de updateprocedure gestart 

worden: 

http://192.168.4.1/update 
 
 
 

 

Door op de “Browse” knop te drukken kan de nieuwe firmware geselecteerd worden. 

Vervolgens kan de update gestart worden door op de “Update” knop te klikken. 

 
Wanneer de update compleet is zal de Easy control opnieuw opstarten. De gele status LED 

gaat uit en alle leds knipperen één keer kort bij het opstarten. 

 
Om te controleren of de update geslaagd is kan opnieuw verbinding worden gemaakt met de 

Easy control zoals beschreven in hoofdstuk “Laptop verbinden met de Easy control” om 

vervolgens weer de huidige versie uit te lezen zoals beschreven in hoofdstuk “Versie 

controleren”. Als het versienummer veranderd is naar de versie die geüpload is dan is de 

update gelukt. 

http://192.168.4.1/update

