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1.1 Použití tohoto návodu 

Tento návod k aktualizaci a údržbě obsahuje všechny potřebné informace, které potřebujete 
k aktualizaci firmwaru ovládací jednotky CU a půdního mikrofonu AGP a také k údržbě 
a čištění systému k dodatečné lokalizaci protrac® a k péči o něj. 

 Na tento návod k aktualizaci a údržbě pohlížejte jako na součást produktu a uschovejte 
ho na dobře dosažitelném místě.  

 V případě ztráty návodu k aktualizaci a údržbě se obraťte na společnost BAUR GmbH 
nebo její nejbližší zastoupení (http://www.baur.eu/baur-worldwide).  

 

1.2 Další platné dokumenty 

Tento návod k aktualizaci a údržbě platí v souvislosti s návodem k obsluze systému 
k dodatečné lokalizaci protrac® a dalšími platnými dokumenty. 

 

1.3 Upozornění k použitým snímkům obrazovky 

Použité snímky obrazovky slouží ke znázornění postupu, a mohou se nepatrně lišit od 
skutečného stavu. 

 

1 O TOMTO NÁVODU 
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2.1 Aktualizace firmwaru ovládací jednotky CU 

Aktualizace včetně automatického restartu ovládací jednotky CU trvá asi 5 minut.  

 Zajistěte, aby akumulátory / baterie byly plně nabité a během celé aktualizace zůstaňte 
u přístroje. 

Potřebné vybavení 

 Prázdný USB flash disk (souborový systém FAT32) 

 Aktuální firmware v podobě souboru ZIP 

Soubor ZIP si můžete stáhnout z webu společnosti BAUR: http://www.baur.eu 

Soubor ZIP obsahuje všechny soubory potřebné k aktualizaci firmwaru ovládací jednotky 
CU a půdního mikrofonu AGP a také návod k aktualizaci a údržbě. 

 Šroubovák protrac® (součást dodávky) 

 Kabelový adaptér USB 

Postup 

1. Rozbalte soubor ZIP na USB flash disk. 

Důležité: Aktualizaci firmwaru ovládací jednotky CU lze provést výhradně z USB flash 
disku. 

2. Opatrně otevřete přihrádku na akumulátory ovládací jednotky CU. Dejte při tom pozor, 
aby vám nevypadly akumulátory / baterie. 

3. K portu Mini-USB v přihrádce na akumulátory připojte kabelový adaptér USB. 

4. Zapněte ovládací jednotku CU a počkejte, dokud se nezobrazí úvodní obrazovka. 

5. Ke kabelovému adaptéru USB připojte USB flash disk. 

Aktualizace se spustí automaticky, ovládací jednotka se po ní automaticky restartuje. 
Tato operace může 2–3 minuty trvat. 

6. Odpojte USB flash disk, odstraňte kabelový adaptér USB a zavřete přihrádku na 
akumulátory. 

 

2 AKTUALIZACE FIRMWARU  
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2.2 Aktualizace firmwaru půdního mikrofonu AGP 

Aktualizační procedura zahrnuje následující kroky: 

 Propojení notebooku / stolního počítače s půdním mikrofonem AGP (navázání spojení 
přes Bluetooth®) 

 Určení čísla portu COM půdního mikrofonu 

 Aktualizace firmwaru přístroje AGP 

Upozornění: K provedení aktualizace nejsou zapotřebí práva správce. 
 

2.2.1 Potřebné vybavení 

 Notebook / stolní počítač s aktivovanou funkcí Bluetooth® 

 Prázdný USB flash disk (souborový systém FAT32) 

Pokud jste už předtím aktualizovali firmware ovládací jednotky CU, můžete použít stejný 
USB flash disk. 

 Aktuální firmware a aktualizační software pro půdní mikrofon AGP v podobě souboru ZIP 

Soubor ZIP si můžete stáhnout z webu společnosti BAUR: http://www.baur.eu 

Soubor ZIP obsahuje všechny soubory potřebné k aktualizaci firmwaru ovládací jednotky 
CU a půdního mikrofonu AGP a také návod k aktualizaci a údržbě. 

 

2.2.2 Propojení notebooku / stolního počítače s půdním mikrofonem AGP 

Postup v operačním systému Windows 7 

1. Zapněte půdní mikrofon AGP. 

2. Na notebooku / stolním počítači otevřete dialogové okno Zařízení a tiskárny: Ovládací 
panely > Hardware a zvuk > Zařízení a tiskárny 

3. Klikněte na tlačítko Přidat zařízení. 

Půdní mikrofon AGP se zobrazí jako multimediální zařízení. 

Upozornění: Než se půdní mikrofon AGP zobrazí v seznamu přístrojů, může to nějakou 
dobu trvat. 

4. Zvolte půdní mikrofon AGP a kliknete na tlačítko Další. 

Pokud se zobrazí víc půdních mikrofonů, zvolte půdní mikrofon AGP s požadovaným 
sériovým číslem a klikněte na tlačítko Další. 

Půdní mikrofon AGP se nakonfiguruje a zobrazí se indikace jeho úspěšného přidání. 

5. Klikněte na tlačítko Zavřít. 

6. Pokračujte určením čísla portu COM půdního mikrofonu AGP. 

Další informace: Kapitola Určení čísla portu COM půdního mikrofonu AGP (na straně 7) 
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Postup v operačním systému Windows 10 

1. Zapněte půdní mikrofon AGP. 

2. Na notebooku / stolním počítači otevřete dialogové okno Spravovat zařízení Bluetooth: 

Za tímto účelem dvakrát klikněte například na ikonu  na hlavním panelu. 

Zobrazí se seznam dostupných zařízení s podporou technologie Bluetooth®. 

Upozornění: Než se půdní mikrofon AGP zobrazí v seznamu přístrojů, může to nějakou 
dobu trvat. Počkejte, dokud se nezobrazí půdní mikrofon AGP se stavem Připraveno ke 
spárování. 

3. Zvolte půdní mikrofon AGP a kliknete na tlačítko Spárovat. 

Pokud se zobrazí víc půdních mikrofonů, zvolte půdní mikrofon AGP s požadovaným 
sériovým číslem a klikněte na tlačítko Spárovat. 

Naváže se spojení přes Bluetooth® mezi notebookem / stolním počítačem a půdním 
mikrofonem AGP. Půdní mikrofon AGP se zobrazí jako Spárováno. 

4. Pokračujte určením čísla portu COM půdního mikrofonu AGP. 

Další informace: Kapitola Určení čísla portu COM půdního mikrofonu AGP (na straně 7) 
 

2.2.3 Určení čísla portu COM půdního mikrofonu AGP 

1. Na notebooku / stolním počítači otevřete dialogové okno Zařízení a tiskárny: Ovládací 
panely > Hardware a zvuk > Zařízení a tiskárny 

Zobrazí se seznam dostupných zařízení. Půdní mikrofon AGP se zobrazí jako 
multimediální zařízení. 

2. Pravým tlačítkem myši klikněte na půdní mikrofon AGP a zvolte položku kontextové 
nabídky Vlastnosti. 

3. Zvolte kartu Služby a zapamatujte si nebo si zapište číslo portu COM. 

 

4. Pokračujte aktualizací firmwaru. 

Další informace: Kapitola Aktualizace firmwaru přístroje AGP (na straně 8) 
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2.2.4 Aktualizace firmwaru přístroje AGP 

Upozornění: K provedení aktualizace nejsou zapotřebí práva správce. 
 

1.  Pokud jste soubor ZIP ještě nerozbalili: Rozbalte soubor ZIP na 
USB flash disk. 

V kořenové složce USB flash disku se nacházejí soubory, které 
potřebujete v průběhu aktualizace: 

 BAUR_AGP_UpdateTool_vxxx.exe 

 BAUR_AGP_Vxxx.ldr 

2.  Zapněte půdní mikrofon AGP. 

3. 

 

Spusťte aktualizační software pro půdní mikrofon AGP: Za tímto 
účelem dvakrát klikněte na soubor 
BAUR_AGP_UpdateTool_vxxx.exe. 

Spustí se aktualizační software pro půdní mikrofon AGP. 

4. 

 

Ve výběrovém seznamu Port zvolte určené číslo portu COM. 

Pokud se číslo portu COM ve výběrovém seznamu nezobrazí, 
klikněte na tlačítko R. 

Seznam se aktualizuje a zobrazí se v něm číslo portu COM 
vašeho půdního mikrofonu AGP. 

5. 

 

 

Klikněte na tlačítko Open Port. 

Text tlačítka se změní na Close Port. 

Upozornění: Pokud se text nezmění, je možné, že došlo 

k přerušení spojení přes Bluetooth®. Notebook / stolní počítač 
znovu propojte s půdním mikrofonem AGP. 

Další informace: Kapitola Propojení notebooku / stolního počítače 
s půdním mikrofonem AGP (na straně 6) 

6. 

 

V části Firmware Update klikněte na tlačítko Check AGP Mode. 

Určí se aktuální provozní stav půdního mikrofonu AGP. V tento 
okamžik aktualizační procedury se půdní mikrofon AGP nachází 
v provozním stavu Normal. 

Aktuální verze firmwaru půdního mikrofonu AGP se zobrazuje 
v části Normal Mode. Tlačítko Enable Bootloader je aktivní. 

Upozornění: 

 Pokud se nezobrazí aktuální verze firmwaru půdního 
mikrofonu AGP, restartujte notebook / stolní počítač a znovu 
spusťte aktualizaci. 

 Jakmile se půdní mikrofon AGP nachází v provozním stavu 
Bootloader (další krok), zůstane v něm, dokud nebude úplně 
dokončena aktualizace firmwaru. 
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7. 

 

Klikněte na tlačítko Enable Bootloader. 

Půdní mikrofon AGP se přepne do provozního stavu Bootloader. 
LED dioda k indikaci provozního stavu bliká modrozeleně. Tím 
indikuje, že se půdní mikrofon AGP nachází v provozním stavu 
Bootloader. Půdní mikrofon AGP zůstane v tomto provozním 
stavu, dokud nebude úplně dokončena aktualizace firmwaru. 

8. 

 

Zobrazí se hlášení Please reconnect COM-Port!. 

Hlášení potvrďte kliknutím na tlačítko OK. 

9. 

 

 

V části Serial klikněte na tlačítko Open Port. 

Text tlačítka se změní na Close Port. 

Upozornění: Pokud se text nezmění, je možné, že došlo 

k přerušení spojení přes Bluetooth®. Notebook / stolní počítač 
znovu propojte s půdním mikrofonem AGP. 

10. 

 

V části Firmware Update klikněte na tlačítko Check AGP Mode. 

Určí se aktuální provozní stav půdního mikrofonu AGP. V tento 
okamžik aktualizační procedury se půdní mikrofon AGP nachází 
v provozním stavu Bootloader. 

11. 

 

V části Bootloader Mode klikněte na tlačítko Update. 

12.  V dialogovém okně Otevřít zvolte soubor BAUR_AGP_Vxxx.ldr. 

13. 

 

Automaticky se aktualizuje firmware. Text v indikátoru průběhu se 
změní z Erasing... na Programming... a nakonec na 
Verifying.... 

14. 

 

Jakmile bude aktualizace dokončena, zobrazí se hlášení 
s informací o úspěšném dokončení.  

Klikněte na tlačítko OK. 

LED dioda k indikaci provozního stavu bliká zeleně. 

Aktualizovaný firmware půdního mikrofonu AGP je aktivní ihned, 
přístroj není nutné restartovat. 
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Upozornění: 

 Pokud se v blízkosti nacházejí další zařízení s podporou technologie Bluetooth®, mohou 
nepříznivě ovlivnit aktualizační proceduru. Pokud se během aktualizace zobrazí chybové 
hlášení, umístěte ostatní zařízení s podporou technologie Bluetooth® mimo dosah 
a znovu spusťte aktualizační proceduru. 

 Pokud se zobrazí chybové hlášení Erase fail, restartujte notebook / stolní počítač 
a znovu spusťte aktualizaci. 
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3.1 Nabíjení akumulátorů 
   

 
 UPOZORNĚNÍ 

Výbuch nebo nebezpečí požáru při nabíjení nenabíjecích baterií 

Nebezpečí poranění, poškození přístroje.  

 Nikdy nenabíjejte baterie, které nejsou nabíjecí. 

  

1. Vypněte přístroj. 

2. Přesvědčte se, zda jsou do přístroje vložené akumulátory. 

3. K přípojce pro nabíječku připojte vhodnou nabíječku. 
 

3.2 Výměna akumulátorů nebo baterií 

Potřebné vybavení 

 8× pro ovládací jednotku CU, resp. 6× pro půdní mikrofon AGP: 

 NiMH mignon 1,2 V IEC LR6 nebo 

 Alkalické baterie 1,5 V IEC LR6 

 Šroubovák protrac® (součást dodávky) 

Postup 

1. Vypněte přístroj. 

2. Otevřete přihrádku na akumulátory a vyměňte akumulátory nebo baterie. 

POZOR! Chybná polarita akumulátorů nebo baterií může zapříčinit zničení elektroniky. 

3. Při vkládání dávejte pozor na polaritu akumulátorů nebo baterií. 

4. Zavřete přihrádku na akumulátory. 
 

3.3 Výměna baterie systému BIOS 

Potřebné vybavení 

 Lithiová knoflíková baterie CR 2032, 3 V 

 Šroubovák protrac® (součást dodávky) 

Postup 

1. Vypněte ovládací jednotku CU. 

2. Otevřete přihrádku na akumulátory a vyměňte knoflíkovou baterii. 

3. Zavřete přihrádku na akumulátory. 

4. Zapněte ovládací jednotku CU a nastavte datum a čas. 
 

3 ÚDRŽBA A PÉČE 
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3.4 Čištění přístrojů 
   

POZOR 

Poškození přístroje nevhodnými čisticími prostředky 

 Nepoužívejte drhnoucí ani leptavé čisticí prostředky a silná rozpouštědla. 

 Elektrické přístroje nikdy nečistěte vodou. 

   

1. Povrch přístrojů v případě potřeby očistěte jemným čisticím prostředkem a utěrkou 
nepouštějící vlákna. 

POZOR! Při vniknutí kapaliny hrozí poškození přístroje. 

2. Zabraňte vniknutí kapalin do přístrojů. 
 

Záruka 

V případě nároků ze záruky kontaktujte společnost BAUR GmbH nebo její nejbližší 
zastoupení (http://www.baur.eu/baur-worldwide). Při zneužití záruka zaniká. Záruka se 
nevztahuje na díly podléhající opotřebení.  

Poprodejní servis 

V případě dotazů se obracejte na firmu BAUR GmbH nebo její nejbližší zastoupení 
(http://www.baur.eu/baur-worldwide). 

 

BAUR GmbH 

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

4 ZÁRUKA A POPRODEJNÍ SERVIS 
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