
 

B A U R  G m b H  ▪  R a i f f e i s e n s t r .  8  ▪  6 8 3 2  S u l z ,  A u s t r i a 
T  + 4 3  5 5 2 2  4 9 4 1 - 0  ▪  F  + 4 3  5 5 2 2  4 9 4 1 - 3  ▪  w w w . b a u r . e u  ▪  h e a d o f f i c e @ b a u r . a t 

 

 Update- en onderhoudshandleiding 

Nalokalisatiesysteem 

protrac® 
yvg 

 
 
 



 

 

© 2018 
Alle rechten voorbehouden. 

Het is slechts toegestaan om met voorafgaande schriftelijke toestemming van BAUR GmbH, 6832 
Sulz, Oostenrijk, deze publicatie te kopiëren, in enige vorm te verspreiden, op te nemen in 
onlinediensten en het internet, of te kopiëren op gegevensdragers, ook bij wijze van uitzondering of in 
gewijzigde vorm. 

In het belang van onze klanten behouden wij ons het recht voor wijzigingen aan te brengen ten 
gevolge van verdere technische ontwikkelingen. Afbeeldingen, beschrijvingen en leveringstoebehoren 
zijn om die reden niet bindend. 

Vermelde product- en bedrijfsnamen zijn handelsmerken of handelsnamen van de betreffende 
bedrijven. 

 



 

 

protrac®  Inhoudsopgave 

863-002-3 iii / 14 

Inhoudsopgave 

1 Over deze handleiding ................................................................................ 4 

1.1 Gebruik van deze handleiding ............................................................. 4 

1.2 Bijbehorende documenten ................................................................... 4 

1.3 Aanwijzing voor de gebruikte screenshots .......................................... 4 

2 Apparaatsoftware updaten ......................................................................... 5 

2.1 Apparaatsoftware van bedieningseenheid CU updaten ...................... 5 

2.2 Apparaatsoftware van akoestische aardesonde AGP updaten ........... 6 

2.2.1 Vereiste apparatuur................................................................ 6 

2.2.2 Koppel de laptop/pc met de AGP ........................................... 6 

2.2.3 Bepaal het COM-poortnummer van de AGP ......................... 7 

2.2.4 Update de AGP-apparaatsoftware ......................................... 8 

3 Onderhoud en verzorging ......................................................................... 11 

3.1 Accu's laden ....................................................................................... 11 

3.2 Accu's of batterijen vervangen ........................................................... 11 

3.3 BIOS-batterij vervangen..................................................................... 11 

3.4 De apparatuur reinigen ...................................................................... 12 

4 Garantie en After Sales ............................................................................. 12 
  



 

 

Over deze handleiding protrac® 

4 / 14 863-002-3 

1.1 Gebruik van deze handleiding 

Deze Update- en onderhoudshandleiding bevat alle informatie die u nodig hebt voor de 
update van de apparaatsoftware van bedieningseenheid CU en akoestische aardesonde 
AGP, alsmede voor onderhoud, reiniging en verzorging van het nalokalisatiesysteem 
protrac®. 

 Beschouw deze Update- en onderhoudshandleiding als een onderdeel van het product 
en bewaar deze op een goed bereikbare plaats.  

 Raadpleeg BAUR GmbH bij verlies van de Update- en onderhoudshandleiding of de 
BAUR-vertegenwoordiging (http://www.baur.eu/baur-worldwide) bij u in de buurt.  

 

1.2 Bijbehorende documenten 

Deze Update- en onderhoudshandleiding geldt in combinatie met de gebruikershandleiding 
voor nalokalisatiesysteem protrac® en bijbehorende documenten. 

 

1.3 Aanwijzing voor de gebruikte screenshots 

De gebruikte screenshots zijn bestemd voor de visualisering van de procedure en kunnen 
enigszins van de werkelijke toestand afwijken. 

 

1 OVER DEZE HANDLEIDING  
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2.1 Apparaatsoftware van bedieningseenheid CU updaten 

De updateprocedure, incl automatisch opnieuw starten van bedieningseenheid CU, duurt ca. 
5 minuten.  

 Controleer of de accu's/batterijen volledig zijn geladen en blijf tijdens de totale 
updateprocedure bij het apparaat. 

Vereiste apparatuur 

 Lege USB-stick (FAT32-bestandssysteem) 

 Actuele apparaatsoftware als .zip-bestand 

U kunt het .zip-bestand van de BAUR-website downloaden: http://www.baur.eu 

Het .zip-bestand bevat alle bestanden die nodig zijn voor de update van de CU- en AGP-
apparaatsoftware, alsmede de update- en onderhoudshandleiding. 

 protrac®-schroevendraaier (meegeleverd) 

 USB-adapterkabel 

Procedure 

1. Pak het .zip-bestand op de USB-stick uit. 

Belangrijk: De update van de CU-apparaatsoftware is uitsluitend mogelijk via de USB-
stick. 

2. Open voorzichtig het accucompartiment van de CU. Let er daarbij op dat de 
accu's/batterijen niet eruit vallen. 

3. Sluit de USB-adapterkabel op de mini-USB-aansluiting in het accucompartiment aan. 

4. Schakel de CU in en wacht totdat de startpagina wordt weergegeven. 

5. Sluit de USB-stick op de USB-adapterkabel aan. 

De updateprocedure start automatisch. Daarna wordt de CU automatisch opnieuw 
gestart. Deze procedure kan 2 - 3 minuten duren. 

6. Verwijder de USB-stick en de USB-adapterkabel en sluit het accucompartiment. 
 

2 APPARAATSOFTWARE UPDATEN 
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2.2 Apparaatsoftware van akoestische aardesonde AGP updaten 

De updateprocedure omvat de volgende stappen: 

 Koppel de laptop/pc met de AGP (breng een Bluetooth®-verbinding tot stand) 

 Bepaal het COM-poortnummer van de akoestische aardesonde 

 Update de AGP-apparaatsoftware 

Aanwijzing: Voor het uitvoeren van de update zijn geen beheerderrechten vereist. 
 

2.2.1 Vereiste apparatuur 

 Laptop/pc met geactiveerde Bluetooth®-functie 

 Lege USB-stick (FAT32-bestandssysteem) 

Wanneer u de CU-apparaatsoftware al eerder hebt geüpdate, kunt u dezelfde USB-stick 
gebruiken. 

 Actuele apparaatsoftware alsmede de AGP-updatesoftware als .zip-bestand 

U kunt het .zip-bestand van de BAUR-website downloaden: http://www.baur.eu 

Het .zip-bestand bevat alle bestanden die nodig zijn voor de update van de CU- en AGP-
apparaatsoftware, alsmede de update- en onderhoudshandleiding. 

 

2.2.2 Koppel de laptop/pc met de AGP 

Handelwijze met Windows 7 

1. Schakel de AGP in. 

2. Open in de laptop/pc het dialoogvenster Apparaten en printers: Configuratiescherm > 
Hardware en geluiden > Apparaten en printers 

3. Klik op Een apparaat toevoegen. 

De AGP wordt als multimedia-apparaat weergegeven. 

Aanwijzing: Het kan enkele ogenblikken duren, voordat de AGP in de lijst met 
apparaten verschijnt. 

4. Kies de AGP en klik op Volgende. 

Wanneer verschillende akoestische aardesondes worden weergegeven, kies dan de 
AGP met het gewenste serienummer en klik op Volgende. 

De AGP wordt geconfigureerd en er wordt weergegeven dat het toevoegen is gelukt. 

5. Klik op Sluiten. 

6. Ga door met het bepalen van het AGP-COM-poortnummer. 

Overige informatie: Hoofdstuk Bepaal het COM-poortnummer van de AGP (op pagina 7) 
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Handelwijze met Windows 10 

1. Schakel de AGP in. 

2. Open in de laptop/pc het dialoogvenster Bluetooth-apparaten beheren: Dubbelklik 

daarvoor bijv. op het -pictogram in de taakbalk. 

Er wordt een lijst met beschikbare Bluetooth®-apparaten weergegeven. 

Aanwijzing: Het kan enkele ogenblikken duren, voordat de AGP in de lijst met 
apparaten verschijnt. Wacht totdat de AGP wordt weergegeven en deze de status 
Gereed om te koppelen heeft. 

3. Kies de AGP en klik op Koppelen. 

Wanneer verschillende akoestische aardesondes worden weergegeven, kies dan de 
AGP met het gewenste serienummer en klik op Koppelen. 

De Bluetooth®-verbinding van de laptop/pc en de AGP wordt tot stand gebracht. De 
AGP wordt als Gekoppeld weergegeven. 

4. Ga door met het bepalen van het AGP-COM-poortnummer. 

Overige informatie: Hoofdstuk Bepaal het COM-poortnummer van de AGP (op pagina 7) 
 

2.2.3 Bepaal het COM-poortnummer van de AGP 

1. Open in de laptop/pc het dialoogvenster Apparaten en printers: Configuratiescherm > 
Hardware en geluiden > Apparaten en printers 

Er wordt een lijst met beschikbare apparaten weergegeven. De AGP wordt als 
multimedia-apparaat weergegeven. 

2. Klik met de rechtermuisknop op de AGP en kies vervolgmenuoptie Eigenschappen. 

3. Kies tabblad Services en onthoud of noteer het COM-poortnummer. 

 

4. Ga door met het updaten van de apparaatsoftware. 

Overige informatie: Hoofdstuk Update de AGP-apparaatsoftware (op pagina 8) 
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2.2.4 Update de AGP-apparaatsoftware 

Aanwijzing: Voor het uitvoeren van de update zijn geen beheerderrechten vereist. 
 

1.  Wanneer u nog niet hebt uitgepakt: Pak het .zip-bestand op de 
USB-stick uit. 

De bestanden die u in de loop van de updateprocedure nodig 
hebt, staan in de stamdirectory van de USB-stick: 

 BAUR_AGP_UpdateTool_vxxx.exe 

 BAUR_AGP_Vxxx.ldr 

2.  Schakel de AGP in. 

3. 

 

Start de AGP-updatesoftware: Dubbelklik daarvoor op bestand 
BAUR_AGP_UpdateTool_vxxx.exe. 

De AGP-updatesoftware start. 

4. 

 

Kies in selectielijst Port het bepaalde COM-poortnummer. 

Klik op knop R, indien het COM-poortnummer niet in de 

selectielijst wordt weergegeven. 

De lijst wordt geüpdate en het COM-poortnummer van uw AGP 
wordt weergegeven. 

5. 

 

 

Klik op knop Open Port. 

De tekst van de knop wijzigt naar Close Port. 

Aanwijzing: Wanneer de tekst niet wijzigt, is de Bluetooth®-

verbinding wellicht verbroken. Koppel de laptop/pc opnieuw met 
de AGP. 

Overige informatie: Hoofdstuk Koppel de laptop/pc met de AGP 
(op pagina 6) 
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6. 

 

Klik in paragraaf Firmware Update op knop Check AGP Mode. 

De actuele bedrijfsstatus van de AGP wordt bepaald. Op dit 
moment van de updateprocedure staat de AGP in bedrijfsstatus 
Normal. 

In paragraaf Normal Mode wordt de actuele versie van de AGP-
apparaatsoftware weergegeven. Knop Enable Bootloader is 
actief. 

Aanwijzingen: 

 Wanneer de actuele versie van de AGP-apparaatsoftware 
niet wordt weergegeven, start dan de laptop/pc opnieuw op, 
evenals de updateprocedure. 

 Zodra de AGP in bedrijfsstatus Bootloader staat (volgende 
stap), blijft de AGP in deze bedrijfsstatus, totdat de update 
van de apparaatsoftware volledig is voltooid. 

7. 

 

Klik op knop Enable Bootloader. 

De AGP wordt naar bedrijfsstatus Bootloader geschakeld. De 
LED voor de bedrijfsstatusweergave knippert blauw-groen. Dat 
geeft weer dat de AGP in bedrijfsstatus Bootloader staat. De AGP 

blijft in deze bedrijfsstatus, totdat de update van de 
apparaatsoftware volledig is voltooid. 

8. 

 

Melding Please reconnect COM-Port! verschijnt. 

Bevestig de melding door op knop OK te klikken. 

9. 

 

 

Klik in paragraaf Serial op knop Open Port. 

De tekst van de knop wijzigt naar Close Port. 

Aanwijzing: Wanneer de tekst niet wijzigt, is de Bluetooth®-

verbinding wellicht verbroken. Koppel de laptop/pc opnieuw met 
de AGP. 

10. 

 

Klik in paragraaf Firmware Update op knop Check AGP Mode. 

De actuele bedrijfsstatus van de AGP wordt bepaald. Op dit 
moment van de updateprocedure staat de AGP in bedrijfsstatus 
Bootloader. 

11. 

 

Klik in paragraaf Bootloader Mode op knop Update. 

12.  Kies in dialoogvenster Openen bestand BAUR_AGP_Vxxx.ldr. 
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13. 

 

De apparaatsoftware wordt automatisch geüpdate. De tekst in de 
voortgangsweergave wisselt van Erasing... naar Programming... 
en ten slotte naar Verifying.... 

14. 

 

Wanneer de updateprocedure is voltooid, verschijnt een melding 
dat deze is gelukt.  

Klik op knop OK. 

De LED voor de bedrijfsstatusweergave knippert groen. 

De geüpdate AGP-apparaatsoftware is onmiddellijk actief. Het 
opnieuw opstarten van de AGP is niet nodig. 

 

Aanwijzingen: 

 Wanneer er andere Bluetooth®-apparaten in de buurt zijn, kunnen deze de 
updateprocedure in gevaar brengen. Wanneer tijdens de update een foutmelding 
verschijnt, zet u andere Bluetooth®-apparaten buiten bereik en start u de 
updateprocedure opnieuw. 

 Wanneer foutmelding Erase fail verschijnt, start dan de laptop/pc opnieuw op, evenals 
de updateprocedure. 
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3.1 Accu's laden 
   

 
 VOORZICHTIG 

Explosie of brandgevaar door het laden van niet-oplaadbare 
batterijen 

Letselgevaar, schade aan het apparaat.  

 Laad nooit batterijen die niet-oplaadbaar zijn. 
  

1. Schakel het apparaat uit. 

2. Controleer of er accu's zijn geplaatst in het apparaat. 

3. Sluit een geschikte oplader aan op de opladeraansluiting. 
 

3.2 Accu's of batterijen vervangen 

Vereiste apparatuur 

 Telkens 8 x voor de CU resp. 6 x voor de AGP: 

 NiMH Mignon 1,2 V IEC LR6 of 

 Alkalibatterijen 1,5 V IEC LR6 

 protrac®-schroevendraaier (meegeleverd) 

Procedure 

1. Schakel het apparaat uit. 

2. Open het accucompartiment en vervang de accu's of de batterijen. 

LET OP! Een verkeerde polariteit van de accu's of batterijen kan leiden tot vernieling van 
de elektronica. 

3. Let bij het plaatsen op de polariteit van de accu's of batterijen. 

4. Sluit het accucompartiment. 
 

3.3 BIOS-batterij vervangen 

Vereiste apparatuur 

 Lithium-knoopbatterij CR 2032, 3 V 

 protrac®-schroevendraaier (meegeleverd) 

Procedure 

1. Schakel de CU uit. 

2. Open het accucompartiment en vervang de knoopbatterij. 

3. Sluit het accucompartiment. 

4. Schakel de CU in en stel de datum en tijd in. 

3 ONDERHOUD EN VERZORGING 



 

 

Garantie en After Sales protrac® 

12 / 14 863-002-3 

3.4 De apparatuur reinigen 
   

LET OP 

Schade aan de apparatuur door verkeerde reinigingsmiddelen 

 Gebruik geen schurende of bijtende reinigingsmiddelen en scherpe 
oplosmiddelen. 

 Reinig elektrische apparaten nooit met water. 

   

1. Reinig, indien nodig, de oppervlakken van de apparaten met een mild reinigingsmiddel 
en een pluisvrije doek. 

LET OP! Schade aan de apparatuur door binnendringende vloeistoffen. 

2. Zorg ervoor dat vloeistoffen de apparaten niet kunnen binnendringen. 
 

Garantie 

Neem voor garantieclaims contact op met BAUR GmbH of met de vertegenwoordiger van 
BAUR bij u in de buurt (http://www.baur.eu/baur-worldwide). De garantie vervalt, wanneer de 
machine verkeerd wordt gebruikt. Aan slijtage onderhevige onderdelen zijn uitgesloten van 
de garantie.  

After Sales 

Voor uw vragen kunt u terecht bij BAUR GmbH of uw BAUR-vertegenwoordiging 
(http://www.baur.eu/baur-worldwide). 

 

BAUR GmbH 

Raiffeisenstraße 8 
6832 Sulz / Oostenrijk 
service@baur.at 
www.baur.eu 

 

 

4 GARANTIE EN AFTER SALES 
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