
De Wolfgang Air Music firmware upgraden naar 
een volgende versie

1. Download de 2 bestandenUpgradeAirMusic.part1.exe  en 

UpgradeAirMusic.part2.rar van de Teknihall website.

2. Sla deze twee bestanden in dezelfde map op, en reconstrueer het bestand 

'upgrade.ub' (+/-10,50MB) door het EXE bestand uit te voeren.

3. Installeer Wolfgang Air Music software app en start de app.

4. Kies onderaan Playing List.

5. Wijs de Renderer die je wil upgraden ongeveer 2 seconden aan.
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6. Er verschijnt dan een context menu zoals hieronder is te zien. Kies 'Info'.

7. Schrijf het IP adres van de renderer op (zie hieronder bvb.192.168.1.113)

8. De PC of notebook waarmee je de upgrade wil uitvoeren, dient zich in  hetzelfde 

netwerksegment te bevinden. Dit betekent dat het Ipadres van de computer en 
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het IP adres van de Wolfgang renderer de eerste drie cijfergroepen in het IP adres 

gemeenschappelijk dienen te hebben. (in dit voorbeeld 192.168.1) Check dit 

door op de commandline (in een cmd-venster) 'ipconfig.exe' in te tikken. De 

huidige IP gegevens komen dan op het scherm te staan. Indien deze drie cijfers 

niet gemeenschappelijk mochten zijn, verander het Ipadres van de PC dan in 

'statisch', en geef deze een adres dat niet in gebruik is, maar waarbij de eerste 3 

getallen dezelfde zijn.

Gebruik een internet browser om naar de webpagina van de in de renderer 

ingebouwde webserver te surfen. U tikt hiervoor het eerder bekomen IPadres 

van de renderer in de adresbalk in.

9. De volgende webpagina wordt getoond. Selecteer “Firmware Upgrade”

10. Kies dan“Upgrade from PC thru HTTP”

11. Verwijs naar de eerder uitgepakte “upgrade.ub ” als update-bestand.
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12. Kies dan “Upgrade Firmware”

13. Een bevestigingsvenster wordt getoond. Kies 'Yes'.

12. De upgrade neemt 8~10 minuten in beslag, blijf geduldig wachten, en schakel 

noch de PC, noch de renderer, noch het AP en noch de router voortijdig uit.

13. Als de upgrade is voltooid, verschijnt volgende informatie op het scherm.

14. Het Wolfgang Air Music toestel zal hierna automatisch herstarten.
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