Informações do software
Número da versão: 1.31.xxxx
_______________________________________________________________________________________
Vantagens:
1. A cobertura de estações de rádio da Internet, inclusive de estações da Dinamarca, foi ampliada.
2. Agora suporta mais caracteres especiais para chave de criptografia WEP/WPA ao fazer uma conexão Wi-Fi.
3. Não é mais necessário restaurar as configurações de fábrica do WACS7500 ao alternar a conexão com uma
rede doméstica Wi-Fi criptografada para uma não-criptografada.

_______________________________________________________________________________________
Como verifico a versão do software atual do dispositivo?

1. No modo ativo, pressione o botão MENU no controle remoto.
2. Pressione
para selecionar as informações, pressione.
3. Pressione
para realce Sistema e pressione OK, A versão do software é exibida da seguinte
maneira: Versão do FW x.xx.xxxx.

________________________________________________________________________________________
Como atualizo o software do dispositivo?
Verifique se o software WADM fornecido está instalado no computador antes de atualizar o software.
Caso ainda não tenha instalado esse software, baixe-o na página da Web atual; vá até a seção Software e
drivers e clique no botão Download ao lado de Device/Firmware Manager.
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Clique no botão Download para baixar no computador o software mais recente do dispositivo.
Descompacte o arquivo baixado para obter o software.
Nota: NÃO renomeie esse arquivo para evitar falha na atualização do software.

Ligue o Micro System sem fio e conecte-o à sua rede doméstica.
Execute o software WADM no computador e estabeleça uma conexão com o dispositivo.
Na tela do WADM, selecione Device Configuration.
Na tela Configuração do dispositivo, selecione Atualização do firmware e clique em OK.
Clique em Procurar para selecionar o arquivo do software descompactado no computador.
Clique em Aplicar para iniciar a atualização.
Quando a atualização do software estiver concluída, você verá a mensagem “Êxito na atualização do
firmware” e o dispositivo será automaticamente reiniciado.

________________________________________________________________________________________
Histórico de atualizações do software
Versão 1.28.xxxx:
Versão 1.30.xxxx:
•
•
•

Lançamento inicial

Entra no modo “UPnP” quando ligado..
Aperfeiçoamento da compatibilidade de reprodução em dispositivos USB.
Remove “Tempo de reprodução total” na tela de reprodução da rádio da Internet.

________________________________________________________________________________________
Caso queira fazer comentários ou sugestões, acesse www.streamiumcafe.com
1

