
Uppgradera din Holars 251, Holars 110, Holars 120, Holars 364, 

Holars 4, EPIR1, EPIR2, EPIR3, ET082 

Tack för att du har handlat hos Holars AB eller Holars AS. Innan du installerar 

din enhet så rekommenderar vi att du uppdaterar din enhet. Anledningen till 

att du borde uppdatera din enhet är för att du ska ha den nyaste programvaran 

när du börjar använda din produkt.  

Börja med att ladda ned rätt programvara till din produkt. Du hittar den i 

produktvisningen under fliken ”Bifogade filer eller Vedlegg på vår hemsida 

www.holars.se eller www.holars.no.  

Filen du laddar ned är en .BIN fil och ska aldrig öppnas utan endast flyttas över 

från din dator till din enhet. Följ guiden nedan för att uppgradera din enhet.  

1. Ta bort strömförsörjning och batteribackup (om du har någon) 

2. Kortslut DEF-pinnarna. Viktigt att du kortsluter den högra med den 

mittersta. 

3. Koppla ihop din dator med din produkt med hjälp av en USB till mini USB 

kabel. 

4. Sätt på strömmen till enheten 

5. Enheten kommer öppnas som om det vore en extern hårddisk med 

namnet BOOT DISK. Öppnas inte BOOT DISK automatiskt kan du gå till 

”min dator” och leta efter BOOT DISK där den borde visas som en extern 

hårddisk. Hittar du den inte här kan du prova att byta USB-port i datorn 

och vänta tills den automatiskt laddat ned drivrutinerna. 

6. Inne i BOOT DISK ligger en .BIN fil som du raderar för att sedan ersätta 

med din nya .BIN fil som du laddat ned. 

7. Stäng av strömmen från enheten 

8. Ta bort USB-kabeln 

9. Sätt på strömmen igen och räkna till 7 enheten blir då tillbakaställd till 

default inställningar (Viktigt att USB-kabeln är borttagen som förklarat i 

steg 8) 

10.  Stäng av strömmen från enheten 

11.  Ta bort DEF-kortslutningen 

12.  Sätt på strömmen 

13.  Uppdatering klar. 
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