
Atualização de Firmware 

A Atualização de firmware só pode ser baixada através de rede Wi-Fi de banda larga ou rede celular. O App do Sat-Fi2 não permitirá que o usuário faça o 
download do firmware através da conexão do Sat-Fi2.

Siga os seguinte passos para atualizar o firmware de seu Sat-Fi2:

Para Android: 

1. Selecione  no canto superior direito.

2. Selecione Configurações do App

3. Role para baixo até Checar novo Firmware

4. Selecione Download

5. Selecione Iniciar Download

6. Há duas opções: “Iniciar Atualização” ou “Atualizar Mais Tarde”.
Iniciar a Atualização irá iniciar a atualização do firmware. Caso 
selecione Atualizar Mais Tarde, a opção de reconectar à rede Wi-Fi 
do Sat-Fi2 ficará disponível, e uma barra verde será exibida. 
Selecione a qualquer momento e continue para o Passo 7.

7. Aguarde a finalização da transferência do firmware para o Sat-Fi2. 
Após a transferência, o Sat-Fi2 irá reiniciar, e a sequência de LEDs 
será exibida.

(NOTA: Quando o usuário reconectar ao Sat-Fi2 via App, haverá uma 
notificação informando que "O Sat-Fi2 foi desligado para executar a 
Atualização de Firmware.)

Para iPhone: 

1. Selecione Configurações no Menu Principal

2. Selecione Atualizar Firmware, e a seguinte mensagem aparecerá:
“Procurando a versão atual do firmware do Sat-Fi2"

3. Selecione fazer Download da Atualização. Se não houver atualização 
disponível, uma mensagem será exibida informando que o firmware está 
atualizado.

4. Selecione OK quando o App Sat-Fi2 mostrar a mensagem pedindo para 
desconectar do Sat-Fi2 antes de baixar a atualização.

5. Selecione OK quando solicitado conectar a uma rede Wi-Fi de banda larga para 
fazer o download da atualização de firmware, ou permita o download 
utilizando a rede celular no menu de Configurações.

6. Nas Configurações, autorizeDownload através da rede celular caso não haja 
redes Wi-Fi disponíveis.

7. Selecione Fazer Download para começar

8. Após o download da atualização, conecte ao Sat-Fi2 e selecione Atualizar Sat-Fi 
para continuar. Enquanto o Sat-Fi2 estiver atualizando, nao feche o aplicativo.

9. O Sat-Fi2 irá reiniciar, e os LEDs irão começar a sequência de luzes e 
desconectar o telefone da rede wi-fi. Isso significa que o Sat-Fi2 está 
atualizado.

10. Atualizando o atualizador de firmware do Sat-Fi2

(NOTA: Quando o usuário reconectar ao Sat-Fi2 via App, haverá uma 
notificação informando o usuário que o firmware foi baixado corretamente. 
Caso tenha sido interrompido ou encontrado um erro, o App irá notificar de 
que a atualização de firmware foi interrompida.)




