eWON Reset Firmware update en Recovery
In deze handleiding wordt in stappen een eWON reset en Recovery uitgelegd.
Deze handelingen zijn te gebruiken voor al de Cosy 131 en Flexy 20x modellen.
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Reset van een eWON
Soorten Reset:
Er zijn twee soorten “Reset” mogelijk met een eWON:
 First Level Reset (L1 reset)
o Dit wordt ook een “User Reset” genoemd
o Deze Reset verwijderd de “User Files” en de “System Settings”
o De Communicatie parameters blijven behouden zodat de eWON nog wel te benaderen is op zijn
ingestelde IP-adres, WIFI, 3G verbinding etc.


Second Level Reset (L2 Reset)
o Dit wordt ook een “Factory Reset” of een “Out of the Box Reset” genoemd
o Bij deze reset is de eWON helemaal leeg en bij de eerste inlog op de interne webpagina zal er eerst
voor de gewenste taal gekozen moeten worden
o User en Wachtwoord zijn nu weer default: User = adm, Wachtwoord = adm
o Het IP-adres is nu ook weer default: 10.0.0.53

N.B.: Maak voor de zekerheid altijd eerst een backup met eBuddy !!
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First Level Reset (L1 reset)
STAP 1: Zet de eWON uit/haal de spanning van de eWON af.
STAP 2: Zet de eWON aan/sluit de eWON weer aan op zijn voeding, TERWIJL de RESET-knop(Bl 1) ingedrukt is en
houdt deze ingedrukt.

STAP 3: Na ongeveer 30seconden zal de USR-LED rood gaan knipperen met een interval
van 1 seconde. Dit duurt ongeveer vier seconden. Laat de RESET knop direct los als deze
led rood knippert, anders wordt de Level 2 reset uitgevoerd.

STAP 4: De eWON herstart hierna automatisch. Na herstart zal de USR-LED rustig groen knipperen.

Second Level Reset (L2 Reset)
Deze procedure is exact het zelfde als bij de L1 Reset maar nu blijf je in stap 3 de Reset knop ingedrukt houden
totdat deze continu rood brandt. Stap 4 zal ook anders verlopen:
STAP 4: De eWON voert een automatische test uit. Daarna zal de USR-LED rood knipperen (200ms aan en 1500ms
uit) als de test succesvol is afgerond.
De eWON herstart nu niet automatisch, maar blijft in deze diagnostische status actief.
STAP 5: Zet de eWON uit/haal de spanning van de eWON af.
STAP 6: Zet de eWON weer aan of zet de voeding er weer op. De eWON is nu weer klaar voor gebruik alsof deze
nieuw uit de doos komt.
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Firmware update of een Recovery van een eWON
Een Recovery kan gebruikt worden om problemen met een eWON te verhelpen of om een upgrade uit te voeren
naar een hogere “major” firmware versie en doet dus meer dan een reguliere firmware update.
Een “minor” firmware update is bijvoorbeeld van versie 11.0 naar versie 11.1
Een “major” firmware upgrade is bijvoorbeeld van versie 11.XX naar versie 12.XX
Om te controleren welke firmware versie er nu actief is wordt er in het hoofdstuk “Controle Firmware Versie”
uitgelegd waar en hoe we dit kunnen achterhalen.
Daarna zullen we eerst een “minor” firmware upgrade uitleggen om het verschil met een “major” upgrade zichtbaar
te maken.
En dan zullen we de verschillende manieren van Recovery bespreken.
De officiële Engelstalige hulpdocumenten van eWon die voor deze manual gebruikt zijn, zijn o.a.:
kb-0114-00-en-ewon-recovery-and-major-firmware-upgrade.pdf
kb-0135-00-en-create-an-ewon-backup-through-ebuddy.pdf
kb-0186-00-en-restore-an-ewon-backup-through-ebuddy.pdf
aug-0062-00-en-easy-commisionning-via-sd-card-or-usb-drive.pdf
aug-0063-00-en-ebuddy.pdf
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Controle Firmware Versie:
OPTIE 1: Start eBuddy op en sluit de eWON aan op een hub of switch waarop ook de computer is aangesloten. De
aangesloten eWON’s zijn nu zichtbaar en ook de firmware versie is wordt weergegeven.

OPTIE 2A (Flexy): Log in op de interne webserver en ga naar “Home” -> “Summary” -> “System Information” ->
“General”. Hier is de huidige firmware versie te zien.

OPTIE 2A (Cosy): Log in op de interne webserver.
Klik op de “i”
(zie volgende pagina)
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Ga dan naar “Status > System Status > Info”. Hier is de huidige firmware versie te zien.

Minor firmware update:
STAP 1: Download eBuddy als je dit nog
niet gedaan had of als je nog een oude
versie hebt.

Link voor eBuddy download:
https://hmsnetworks.blob.core.windows.net/www/docs/librariesprovider10/downloadsmonitored/software/ebuddysetup.exe?sfvrsn=df074ad7_12&download=true
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STAP 2: Met “Tools” en dan “Update eBuddy” kunnen de meest recente firmware bestanden gedownload en lokaal
opgeslagen worden:

STAP 3: Maak een backup van de eWON.
3A

3B

3C

3E

3D

3F

STAP 2.1: Maak een backup van de eWON.
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STAP 4: Firmware update uitvoeren.
4A

4C
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Recovery:
Er zijn twee soorten Recovery, maar de procedure is hetzelfde op één tussenstap na.
 Normale recovery, de firmware en de Kernel (Operating System) in de eWON worden vervangen.
 Major firmware upgrade, er wordt een hogere hoofdversie van de firmware in de eWON gezet.
Na een Recovery zijn alle voorgaande instellingen verwijderd en moet er een backup terug gezet worden.
N.B.: Vanaf firmware versie v12 kan een major firmware upgrade ook als een minor firmware update uitgevoerd
worden. Voordeel is dat de eWON configuratie intact blijft en het is mogelijk om, net als bij een minor firmware
update, dit op afstand uit te voeren. Wanneer de eWon lokaal bereikt kan worden via eBuddy en LAN of via de SDCard scheelt een Recovery voor een Major update dus een upgrade stap ten opzichte van een standaard firmware
update waar dit soms in meerdere stappen gaat.
Het maken van een backup voor de zekerheid wordt wel aanbevolen !!

Recovery update uitvoeren met eBuddy
Om een Recovery of firmware upgrade uit te
voeren moet er tussen de eWON en de PC
een Ethernet Switch geplaatst worden waar
verder geen apparaten op aangesloten zijn!

STAP 1: Selecteer de eWon in de lijst in eBuddy en kies voor Tools>eWON Recovery en start de procedure. Als de
eWon niet in de lijst verschijnt dan kan je ook het serienummer zelf intypen en dan heb je kans dat deze de eWon
alsnog vindt en de Recovery procedure gaat doorlopen.
Selecteer bij stap 1D het juiste type firmware voor de Flexy- of de Cosy-familie.
1A
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1C

1D

1E

STAP 2: Start de eWON nu opnieuw op en houdt de RESET knop ingedrukt tot het volgende scherm verschijnt:

STAP 3: Druk nu twee keer op de reset knop, de procedure gaat
daarna verder zoals hiernaast te zien is:
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(TUSSEN) STAP 4: eBuddy zal controleren of het nodig is om de “bootloader” te updaten. Als dit nodig is zal deze
automatisch ge-upload worden. Daarna moet het voorgaande deel van de Recovery procedure nog een keer
herhaald worden (= Stap 1E t/m 3).
N.B.: Als het onderstaande scherm niet naar voren komt, kunt u deze stap dus overslaan!!

STAP 5: Na stap 4, of direct na stap 3, zal het onderstaande scherm(5A) te zien zijn. De eWON herstart dan
automatisch en zal dan het laatste scherm(5B) laten zien. De recovery is nu succesvol afgerond en we kunnen een
backup terugzetten.
5A
5B
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Backup terugzetten:
STAP 1: We gaan nu een backup terugzetten:
1A

1B

1C

STAP 2: Selecteer het backup bestand dat je terug wil zetten:
2A
2B

2C

N.B.: Als het IP-adres van de backup anders is dan voor de backup, moet de eWON na het terugzetten opnieuw
opgestart worden. Dit is bij iedere wijziging van het IP-adres noodzakelijk om wijzigingen actief te maken.
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eWON Recovery met een SD-Card of USB stick
Het is ook mogelijk om een recovery met een SD-Card (of USB stick in het geval
van een Cosy-131 of Flexy met USB optiekaart) uit te voeren. Voordeel is dat dit
lokaal uit te voeren is en er geen (in-)directe verbinding met een computer
nodig is. Hoe dit werkt en uitgevoerd moet worden leggen we hier verder uit.

Wat hebben we nodig:
We hebben een SD-Card of USB stick nodig die als FAT32 is geformatteerd. De
maximale grootte van de kaart is 128 GB (alleen de eerste partitie wordt
gebruikt). De Firmware voor USB stick update moet boven versie 13.1.S0 zijn.
Formatteren kan je doen door de SD Card of USB stick te selecteren in je
verkenner en met de rechtermuistoets te kiezen voor formatteren of met een
speciaal daarvoor bestemd programma.

Voorbereiding:
STAP 1: Download of Update eBuddy naar de laatste versie!
Link voor eBuddy download:
https://hmsnetworks.blob.core.windows.net/www/docs/librariesprovider10/d
ownloads-monitored/software/ebuddysetup.exe?sfvrsn=df074ad7_12&download=true
STAP 2: Download de laatste firmware met de optie “Update eBuddy”
Kies de “Product Range” waarvan we de firmware nodig hebben.

STAP 3: Maak een backup van de eWON als dit mogelijk/gewenst is.
STAP 4: Sluit de SD-Card of USB stick aan op de computer en zorg dat deze geformatteerd is in het FAT32 format.
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STAP 5: Start eBuddy op en kies SD-Card in de menu balk. De SD-Card wordt nu weergegeven.

STAP 6: Kopieer de firmware naar de SD-Card of USB stick
N.B.: Het wordt aanbevolen om op de SD-Card of USB
stick geen andere bestanden te zetten.
We hebben nu een SD-card of USB stick met de firmware
die we kunnen gebruiken voor de recovery. We zijn nu
klaar voor de uitvoering van de Recovery met de SD Card of USB stick.

De Recovery firmware zonder eBuddy downloaden en op SD card zetten:
Het is ook mogelijk om de Recovery file handmatig te downloaden van de eWon.biz website bij Firmware:
https://ewon.biz/technical-support/pages/all-downloads
De Pcode zijn de laatste twee getallen van het serienummer en staat voor het type.
Het bestand heeft extensie .ebu en kan je eventueel hernoemen naar .debu voor een downgrade of bij herstel van
beschadigde firmware. In het geval van .debu wordt de check of de geplaatste firmware nieuwer is dan de huidige
overgeslagen.
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Uitvoering van de Recovery:
STAP 1: Zorg dat de eWon uit staat en stop de SD-Card of USB stick met daarop het .(d)ebu bestand in de eWon.
STAP 2: Start de eWon op.
 Met een .ebu bestand, voor een normale Recovery update, zal, als de firmware recovery lukt de USR-led
continu Oranje worden. Na enkele minuten zal de USR Led continu groen branden voor circa 3 seconden als
teken dat de recovery geslaagd is.
 Bij een .debu bestand, voor een downgrade naar een lagere Firmware versie of Recovery na Firmware
problemen, moet tijdens het opstarten de Reset knop ingedrukt worden totdat de USR Led continu Oranje
brandt en dan kan je deze loslaten. Na enkele minuten zal de USR Led continu groen branden voor circa 3
seconden als teken dat de recovery geslaagd is.
Standaard heeft het recovery bestand altijd de extensie .ebu; je moet zelf de extensie .ebu veranderen naar .debu
door deze te hernoemen.
LET OP: Als de recovery niet gelukt is blijft de USR-led continu rood branden voor circa 3 seconden.
STAP 3: Haal de SD-Card of USB stick uit de eWon terwijl de eWON aan blijft staan zodra USR-led 3 seconden
continu rood of groen gaat branden. De eWon zal vanzelf opnieuw opstarten. Heb even geduld, dit kan soms wel wat
langer duren.
Als de eWON gewoon opstart is de recovery geslaagd; De Power Led is Continu groen en de USR Led zal eerst snel
(ca 2 Hz) en daarna langzaam groen knipperen (ca 1Hz)en de LED’s bij de 4 LAN poorten zullen ook aangaan.

Backup terugzetten met een SD-Card of USB stick.
We kunnen indien gewenst nu ook een backup terugzetten met een SD-Card of USB stick.
1 Wis de SD Card of USB stick en zet alleen het gewenste backup bestand (eWON.tar) op de SD-card of USB stick en
start de eWon op.
2 Als de SD Card of USB stick met het bestand wordt herkend dan begint de USR Led oranje te knipperen (Max 5
seconden) en daarna langzaam Oranje te knipperen totdat de USR LED continu groen is als teken dat het geslaagd is.
Wanneer de USR led hierna echter continu rood is; dan is de backup restore niet geslaagd.
Haal de SD-Card of USB stick uit de eWon terwijl de eWON aan blijft staan (ongeacht of de USR-led continu rood of
groen blijft branden). De eWon zal vanzelf opnieuw opstarten. Heb even geduld, dit kan soms wel wat langer duren.
Als de eWON gewoon opstart is de Backup restore en Recovery geslaagd. De Power Led is Continu groen en de USR
Led zal eerst snel (ca 2 Hz) en daarna langzaam groen knipperen (ca 1Hz)en de LED’s bij de 4 LAN poorten zullen ook
aangaan.
N.B.: Voor het terugzetten van een backup is het niet noodzakelijk om de eWON eerst uit te zetten. De SD-Card of
USB stick kan ook “live” in de eWON geplaatst worden, waarna automatisch de backup wordt geladen. Maar
aangezien de hele configuratie veranderd wordt, moet het ook mogelijk zijn om de eWON eerst uit te zetten en dit
heeft onze voorkeur.
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Opmerkingen:
1 Het is mogelijk om de configuratie via SD Card of USB stick te voorkomen met een parameter in het Com.cfg
bestand:

2 Het is helaas mogelijk dat een goed functionerende, FAT32 geformatteerde, SD Card of USB stick toch niet herkend
wordt door de eWon en het USR led niet oranje gaat branden of blijft branden bij opstarten. Probeer het dan met
een andere SD card of USB stick. Een voordeel is een Led indicatie, die je vooral bij USB sticks ziet, die laat zien of de
USB-stick wordt herkend en of er naar geschreven of van gelezen wordt op dat moment. Op die manier kon ik ook
zien dat er een langere tijd even niet gelezen of geschreven werd maar nog wel steeds actief was en dit is dus
standaard gedrag. Wacht gewoon rustig tot de USR Led continu groen brand en trek dan de SD card of USB stick er
pas uit.
3 Een Backup (ewon.tar) bestand bevat alle configuratiebestanden van die betreffende eWon. Bij het terugzetten
van de backup is het van belang dat de eWon waarop deze wordt terug gezet exact hetzelfde type is qua modem etc
en eventuele optiekaarten van hetzelfde type zijn en op dezelfde plek zitten. Als dit een vervanging is dan moet ook
de registratie in Talk2M worden omgezet met de Global Registration Key. Zie hiervoor ons hulpdocument eWON
Backup en Vervanging.pdf en/of kb-0273-00-en-how-to-easily-replace-an-ewon-connected-to-talk2m.pdf.
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