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Před začátkem p řehrávání je pot řeba:

a) Mít nainstalovaný program TI Remote Application
b) Mít stáhnutý adekvátní firmware pop ř. i Script



Nastavte IP adresu na Vašem po čítači (záleží, jaký firmware byl d říve použit):

A)Pokud jste se do konfigura čního rozhraní dostávaly p řes adresu 10.0.0.138 nebo 
10.0.0.2 nastavte IP adresu podle obrázku níže

B)Pokud jste se  do konfigura čního rozhraní dostávaly p řes adresu 192.168.1.1 
nastavte IP adresu na 192.168.1.3 a masku podsít ě na 255.255.255.0
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1) Vypn ěěěěte router PTI-xxx z napájení
2) Zapněěěěte program Launch TI remote application, do kolonky  IP address
vypl ňňňňte adresu podle firmware, který jste m ěli d říve nahraný (10.0.0.138,10.0.0.2 
nebo 192.168.1.1)
3) Zapněěěěte router PTI-xxx (sí ťový kabel musí být zapojen v portu 4), po ččččkejte 3 
sekundy a a žžžž se rozsvítí LAN led klikn ěěěěte na Retrieve/Assign IP Address



4) Pokud se objeví tabulka ní žžžže pokra ččččujte v bod ěěěě 6 (když stiskn ěte 
Retrieve/Assign IP Address v správý okamih, nab ěhne do cca 10 sekund)

5) Pokud se Vám tato tabulka neobjeví vra ťťťťte se k bodu 1 a postup
zopakujte



6)Zatrhn ěte Binary ve File Type
Zatrhn ěte Flash v Media Type
Vyberte správný  firmware, klikn ěte na Download, vložte uložený firmware s 

názvem ” nsp.annexB.firmware.img ”



• Počkejte, než se firmware p řehraje a potvr ďte O.K (proces trvá cca 3 minuty)
• Poté klikn ěte na tla čítko reboot



7) Pokud nastanou problémy s p řehráváním firmware

• Klikn ěte na záložku Browser a vložte script.txt a spus ťte Run Script
• Zatrhn ěte Binary ve File Type
• Zatrhn ěte Flash v Media Type
• V Select a File Type zvolte Environement Space
• V Select a File Type zvolne Firmware, klikn ěte na Download a vložte uložený 

firmware s názvem ” nsp.annexB.firmware.img ”
• Po přehrání firmware, potvr ďte O.K. a klikn ěte na tla čítko reboot a poté

program ukon čete pomocí Done



• 8) Nyní je zalogujte do konfigura čního rozhraní p řes adresu, kterou jste použily 
v bod ě 2 a router vyresetujte do továrního nastavení

• 9) Pokud se nebudete moci zalogovat, resetujte PTI- xxx pomocí resetovacího
tlačítka

• 10) Po resetu routeru zrušte navolenou IP adresu ve V ašem po čítači a 
restartuje po čítač. Tímto je proces p řehrání firmware hotov a za řízení je 
připraveno op ět k provozu


