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Návod k aktualizaci softwaru Xesar 2.1 na verzi 2.2 

Technické zabezpečení 

Software Xesar 2.2 je zcela nová instalace paralelní ke stávající instalaci Xesar (1.1, 2.0, 2.1). Pokud bude při spuštění X2.2 

vložena již „použitá“ administrátorská karta, bude systém vyžadovat databázi. 

Zde musí být zadána původní databáze předchozí instalace softwaru Xesar – ne záloha! 

Tato databáze pak bude aktualizována, zaregistrována v softwaru X2.2 a bude dostupná po vložení příslušné 

administrátorské karty. 

Dřívější databáze aessdb.h2.db byla během procesu importu změněna a přejmenována, proto ji není možné již použít.  

Postup u databáze (pomocí obnoveného nahrání zálohy databáze) 

Začínáme se spravovaným zařízením. V zařízení nesmí být otevřené žádné úlohy údržby. Příslušný tablet musí být 

„prázdný“. 

Přípravná činnost: 

 Synchronizujte tablet se stávajícím softwarem. 

 Vyřiďte všechny úkony údržby. 

 Synchronizujte tablet se softwarem. 

 Zavřete software. 

 Restart počítače 

 Nainstalujte software Xesar 2.2 

 Při prvním spuštění softwaru Xesar 2.2 vložte do zařízení administrátorskou kartu. 

 Na výzvu zadejte soubor databáze, zadejte databázi 

v úložišti C:\ProgramData\Xesar 2.1\aessdb.h2.db. 

 Proveďte import. 

 Nyní připojte a synchronizujte tablet (čímž aktualizujete na nejnovější verzi aplikaci Xesar, viz také níže: 

Aktualizace tabletu z 2.1 na 2.2) 

 Nyní v zařízení (jako dosud) aktualizujte na nejnovější stav firmware v komponentách. Kromě toho na nejnovější 

firmware aktualizujte i všechny případné komponenty v montážním režimu (např. výměnné komponenty na skladě). 

 Následovně lze odinstalovat dřívější verzi softwaru (verze 1.1, 2.0 nebo 2.1). 
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Aktualizace tabletu z 2.1 na 2.2 

Chcete-li synchronizovat tablet s verzí softwaru Xesar 2.1 verzí 2.2, objeví se následující hlášení o aktualizaci: 

 

 

Chcete-li instalovat aktualizaci, objeví se chybové hlášení. 

 

 

 

Stará nainstalovaná aplikace Xesar musí být ručně odinstalována a nová aplikace nainstalována.  
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Postup:  

1. Otevřete nastavení/aplikace. 

  

 
 

 
 

2. Odinstalujte starou aplikaci Xesar „tabletu Xesar“. 
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3. Otevřete správce souborů. 

Aktualizace k nainstalování programmingdevice_update.apkbyla provedena v předchozím pokusu o synchronizaci 

v paměti tabletu. 

 

 

 

 

 

4. Nainstalujte následující aplikace: 

Acer B1-730HD (černý): 

sdcard0/Download/EVVA Programming Device Update/programmingdevice_update.apk 

Acer B1-770 (bílý): 

USB-Speicher/Download/EVVA Programming Device Update/programmingdevice_update.apk 
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5. Následně můžete provést synchronizaci s tabletem. 

Po potvrzení následujícího hlášení můžete na tabletu synchronizovat úlohy údržby. 

 
 


