
WTX-Streampro  FIRMWARE UPDATE PROCEDURE 

 

- Deze update zorgt ervoor dat het opstartvolume gelijk is aan het laatst gebruikte volume. 

- Zijn de laatste twee cijfers van uw firmware versie lager dan 21, dan is deze update niet op uw WTX-

Streampro geïnstalleerd. (Ga naar instellingen  > Apparaatinfo > Firmware versie) 

 

 

NOTE: 

- Zorg dat de WTX-Streampro en telefoon of smatphone zich in hetzelfde netwerk bevinden. 

 

PROCEDURE VOOR HET INSTALLEREN VAN DE NIEUWE FIRMWARE 

 
1.  Zet de WTX-Streampro aan. 
2.  Open de “Advance  Playstream” APP op uw telefoon of tablet. 

Als de APP de WTX-Streampro heeft gevonden, druk dan op  de    knop zoals afgebeeld op de foto 
hieronder:   
 

        
             
3.  Kies dan “Apparaatinfo”  
4.  Zoek het huidige IP nummer.   

 



5.  Open de upgrade firmware DebugTool(1).exe (Bijlage in ZIP file) op uw PC/Laptop (windows).  
Een .exe-bestand is een computerbestand dat eindigt met de extensie ".exe". Het is een 
'executable file', oftewel een uitvoerbaar bestand. Op een computer met Windows als 
besturingssysteem open je een .exe-bestand simpelweg door er op te dubbelklikken. Een 
Apple-computer kan een .exe-bestand niet op deze manier openen omdat Windows en Mac OS 
werken vanuit verschillende programmeertalen. 
Uitleg over hoe de actie wel kunt uitvoeren is o.a. hier te lezen: 
https://nl.wikihow.com/Exe-bestanden-openen-op-een-Mac 
 
Kies "Common" in de balk en voer het IP-adres in zoals hieronder wordt weergegeven:   
 

 
   
6.  Click op “connect”. Als de verbinding in orde is, bevestig dan als volgt:   
 

 

https://nl.wikihow.com/Exe-bestanden-openen-op-een-Mac


7.  Druk op de "Common" knop aan de onderkant van het scherm. 
Druk dan op "Browser", zoek de locatie van het (uitgepakte) updatebestand “mcu.bin” (bijlage in ZIP 
file) op uw PC/laptop 
 

 
   
 
8.  Selecteer het updatebestand in en druk op “update “. 
De update moet beginnen zoals  hieronder weergegeven. 
 

 
 
 
 
 
 
 



9.  Zodra de update is voltooid (geduld, kan lang duren), ziet u:   
 

 
 
 
10.  De WTX-StreamPro wordt automatisch opnieuw opgestart zodra de update is voltooid. 
 
11. Herhaal stap 2 en 3 in de APP en selecteer “Terug naar fabrieksinstellingen" onderaan.   
       Bevestig door op “Confirm” te clicken. 
 
12. WTX-StreamPro wordt automatisch opnieuw opgestart na het resetten van de fabrieksinstellingen.  
       Herhaal stap 2. en controleer de firmwareversie. Deze moet eindigen op “21” ! 

 
   


