
Hogyan frissítsük a firmware-t VigorPhone-on? 

1. 
Ha a firmware verzió régebbi,mint 12202.26.01.04, akkor kérem kattintson a következő linkre és töltse le a 
12202.26.01.04 firmware-t elsőnek, aztán kövesse a felsorolt lépéseket a firmware frissítéséhez. 

http://www.draytek.com/user/SupportDownloadsDetail.php?action=Load&MID=129&ID=395 

Ha a firmware verzió 12202.26.01.04 vagy régebbi, akkor kövesse a lenti lépéseket a VigorPhone firmware 
frissítéséhez.

2. 
Elsőnek lépjen be a VigorPhone webes kezelőfelületére, aztán nyissa meg a System Settings fület, majd ott válassza a 
Firmware Upgrade lehetőséget. Válassza ki a fájlt : 12202.26.1.4 és nyomjon az OK-ra. 

3. 
Töltse le a  Router Tool-t a DrayTek honlapjáról, 
http://www.draytek.com/user/SupportDLUtility.php és telepítse a számítógépére.

4. 
Csatlakoztassa a géphez a VigorPhone-t LAN/PoE porton. Állítson be a gépén Static IP-t és adja meg a következőket. 
 
IP cím: 192.168.1.10 
Hálózati maszk:255.255.255.0 
Átjáró:192.168.1.1 

5. 
Győződjön meg arról, hogy a Számítógép és a VigorPhone között megfelelően stabil a kapcsolat. Aztán kapcsolja ki a 
VigorPhone-t. (Húzza ki a tápkábelt.)

6. 
Tartsa nyomva az ENTER és a MENU gombot, közben csatlakoztassa újra a tápkábelt a  VigorPhone-hoz. 

7. 
Miután a  VigorPhone újraindult, a következő felirat jelenik meg AUTO UPGRADE Waite for Image a VigorPhone 
kijelzőjén. Ha a következő üzenet jelenik meg a kijelzőn AUTO UPGRADE TFTP Fail 
, akkor a Számítógép és a VigorPhone között a kapcsolat megszakadt. Kérem térjen vissza az 5ös lépéshez és ismételje 
meg újra.

8. 
Nyissa meg a Start>>Programs>>Router Tools>>Firmware Upgrade Utility programot. Gépelje be 192.168.1.2  Router 
IP rubrikába. Válassza ki a megfelelő firmware-t,  írja be a VigorPhone-hoz tartozó jelszót és kattintson a SEND 
gombra.
Megjegyzés: A firmware tallózásakor válassza a *.* formátumot. Ellenkező esetben elképzelhető, hogy nem található a 
fájl.



9.
Miután rányomott a SEND gombra a következő feliratokat fogja látnia a VigorPhone-on lépésről lépésre.

AUTO UPGRADE Upgrade rootfs 
AUTO UPGRADE Upgrade kernel 
AUTO UPGRADE Upgrade Phone 
AUTO UPGRADE Upgrade Successful boot 

10. 
Ezután a VigorPhone automatikusan újraindul. Újraindulás után az eszközökön sikeres volt a Firmware frissítést.


