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Atualização de Firmware – XRE 1000 (V2) – 17/0
17/07
/07/2018 - Versão 18.07
18.07.02
.02 (V2)
Santa Rita do Sapucaí - MG, 18 de julho de 2018

Lançada em 17/
17/07/2018
Versão 18.07
18.07.02 (V2)
»

Correção da função de sensor no XRE 1000 para que continue funcionando após habilitar o
intertravamento no dispositivo;
Melhoria na ativação do pânico, através do controle remoto XTR 1000, quando o botão
configurado para isso também é utilizado para acionar uma das saídas do dispositivo. O XRE
1000 acionará apenas uma vez a saída se o botão ficar pressionado pelo tempo configurado
de pânico.
Obs.: Para o correto funcionamento é necessario atualizar o MIP 1000 para a versão 18.07.03
(V2) ou superior.

»

Lançada em 22/
22/12/201
12/2017
/2017
Versão 17.11.04 (V2)
»

Melhoria na recepção de controle remoto XTR 1000 para corrigir o problema de pressionar o
botão cadastrado, gerar o evento de acionamento da saída do XRE 1000 no display do MIP
1000, mas a sua saída não aciona. Apenas após pressionar o botão pela terceira vez que a
saída realmente é acionada.

Lançada em 25/
25/07/2017
07/2017
Versão 17.04
17.04.0
04.01
.01 (V2)
»

Essa nova versão de firmware torna seu sistema autônomo, trazendo inúmeras vantagens
como funcionamento dos controles XTR 1000 quando não houver comunicação com o MIP.
Entretanto, é necessário que duas condições sejam atendidas:
o Para que o seu dispositivo funcione corretamente é NECESSÁRIO a atualização do
firmware do MIP 1000 que está ligado a esse produto para a versão autônoma.
o O seu XRE 1000 deve possuir o modelo de placa /2 ou superior. Na imagem abaixo
veja como identificar a versão de sua placa:
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Obs.: Caso você possua uma placa versão /1 vá a sua assistência técnica mais próxima, em posse
da nota fiscal do produto, a fim de requisitar a troca por uma nova placa /2 ou superior de
forma gratuita.
Atenção: Versão de Placa com final /1 não pode ser atualizada!
atualizada!
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