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1.1 Bruk av håndboken 

Denne oppdaterings- og vedlikeholdsinstruksjonen inneholder all nødvendig informasjon for 
oppdatering av apparatprogramvaren i betjeningsenheten CU og markmikrofonen AGP samt 
for vedlikehold, rengjøring og pleie av punktlokaliseringssystemet protrac®. 

 Denne oppdaterings- og vedlikeholdsinstruksjon er en del av produktet, og skal 
oppbevares lett tilgjengelig.  

 Hvis Oppdaterings- og vedlikeholdsinstruksjon går tapt, tar du kontakt med BAUR GmbH 
eller nærmeste BAUR-forhandler (http://www.baur.eu/baur-worldwide).  

 

1.2 Relevante dokumenter 

Denne oppdaterings- og vedlikeholdsinstruksjonen gjelder i forbindelse med 
brukerhåndboken for punktlokaliseringssystemet protrac® og tilhørende dokumenter. 

 

1.3 Informasjon om skjermbildene som brukes 

Skjermbildene som brukes, er for illustrasjon av fremgangsmåten og kan avvike noe fra 
faktiske forhold. 

 

1 OM DENNE HÅNDBOKEN 
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2.1 Oppdater apparatprogramvaren for betjeningsenheten CU 

Oppdateringen inkl. automatisk omstart av betjeningsenheten CU tar ca. 5 minutter.  

 Forsikre deg om at batteriene, både oppladbare og engangsbatterier, er fulladet, og bli 
ved apparatet mens oppdateringen pågår. 

Nødvendig utstyr 

 Tom USB-minnepinne (FAT32-filsystem) 

 Aktuell apparatprogramvare som ZIP-fil 

Du kan laste ned ZIP-filen fra BAURs nettside: http://www.baur.eu 

ZIP-filen inneholder alle filene som trengs for oppdatering av CU- og AGP-
apparatprogramvaren samt oppdaterings- og vedlikeholdsinstruksjonen. 

 protrac®-skrutrekker (inkludert i standardleveranse) 

 USB-adapterkabel 

Fremgangsmåte 

1. Pakk ut ZIP-filen på USB-minnepinnen. 

Viktig: Oppdatering av CU-apparatprogramvaren er kun mulig via USB-adapterkabelen. 

2. Åpne batterirommet for CU forsiktig. Pass på at batteriene ikke faller ut. 

3. Koble USB-adapterkabel til mini-USB-kontakten i batterirommet. 

4. Slå på CU og vent til startsiden vises. 

5. Koble USB-minnepinnen til USB-adapterkabelen. 

Oppdateringen starter automatisk, CU startes på nytt automatisk etterpå. Dette kan ta 2 - 
3 minutter. 

6. Fjern USB-minnepinnen og USB-adapterkabelen og lukk batterirommet. 
 

2 OPPDATERING AV APPARATPROGRAMVAREN 
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2.2 Oppdater apparatprogramvaren for markmikrofonen AGP 

Oppdateringen omfatter følgende trinn: 

 Koble bærbar/stasjonær PC til AGP (opprett Bluetooth®-forbindelse) 

 Registrer COM-portnummeret for markmikrofonen 

 Oppdater AGP-apparatprogramvaren 

Merknad: Det trengs ingen administratorrettigheter for gjennomføring av oppdateringen. 
 

2.2.1 Nødvendig utstyr 

 Bærbar/stasjonær PC med aktivert Bluetooth®-funksjon 

 Tom USB-minnepinne (FAT32-filsystem) 

Hvis du allerede har oppdatert CU-apparatprogramvaren på forhånd, kan du bruke 
samme USB-adapterkabel. 

 Aktuell apparatprogramvare samt AGP-oppdateringsprogramvare som ZIP-fil 

Du kan laste ned ZIP-filen fra BAURs nettside: http://www.baur.eu 

ZIP-filen inneholder alle filene som trengs for oppdatering av CU- og AGP-
apparatprogramvaren samt oppdaterings- og vedlikeholdsinstruksjonen. 

 

2.2.2 Koble bærbar/stasjonær PC til AGP 

Fremgangsmåte med Windows 7 

1. Slå på AGP. 

2. Åpne dialogboksen Enheter og skrivere: Kontrollpanel > Maskinvare og lyd > Enheter 
og skrivere på den bærebare datamaskinen / PC-en 

3. Klikk på Legg til en enhet. 

AGP vises som multimediaapparat. 

Merknad: Det kan ta litt tid før AGP vises i listen over apparater. 

4. Velg AGP og klikk på Neste. 

Hvis det vises flere markmikrofoner, velg AGP med ønsket serienummer og klikk på 
Neste. 

AGP konfigureres og vises som lagt til. 

5. Klikk på Lukk. 

6. Fortsett med registreringen av AGP-COM-portnummeret. 

Mer informasjon: Kapittel Registrer COM-portnummeret for AGP (på side 7) 
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Fremgangsmåte med Windows 10 

1. Slå på AGP. 

2. Åpne dialogboksen på den bærebare/stasjonære PC-en Administrer Bluetooth-

enheter: For å gjøre dette kan du f.eks. dobbeltklikke på -symbolet i oppgavelinjen. 

En liste over tilgjengelige Bluetooth®-enheter vises. 

Merknad: Det kan ta litt tid før AGP vises i listen over apparater. Ven til AGP vises og 
har statusen Klar for paring. 

3. Velg AGP og klikk på Koble sammen. 

Hvis det vises flere markmikrofoner, velg AGP med ønsket serienummer og klikk på 
Koble sammen. 

Bluetooth®-forbindelsen for den bærbare/stasjonære PC-en og AGP opprettes. AGP 
vises som Sammenkoblet. 

4. Fortsett med registreringen av AGP-COM-portnummeret. 

Mer informasjon: Kapittel Registrer COM-portnummeret for AGP (på side 7) 
 

2.2.3 Registrer COM-portnummeret for AGP 

1. Åpne dialogboksen Enheter og skrivere: Kontrollpanel > Maskinvare og lyd > Enheter 
og skrivere på den bærebare datamaskinen / PC-en 

En liste over tilgjengelige apparater vises. AGP vises som multimediaapparat. 

2. Klikk med høyre musetast på AGP og velg kontekstmenypunktet Egenskaper. 

3. Velg registeret Tjenester og merk eller skriv opp COM-portnummeret. 

 

4. Fortsett med oppdateringen av apparatprogramvaren. 

Mer informasjon: Kapittel Oppdater AGP-apparatprogramvaren (på side 8) 
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2.2.4 Oppdater AGP-apparatprogramvaren 

Merknad: Det trengs ingen administratorrettigheter for gjennomføring av oppdateringen. 
 

1.  Hvis du ikke har pakket ut ennå: Pakk ut ZIP-filen på USB-
minnepinnen. 

I stamkatalogen for USB-adapterkabelen finner du filene som du 
trenger i løpet av oppdateringsprosessen: 

 BAUR_AGP_UpdateTool_vxxx.exe 

 BAUR_AGP_Vxxx.ldr 

2.  Slå på AGP. 

3. 

 

Start AGP-oppdateringsprogramvaren: Dobbeltklikk på filen 
BAUR_AGP_UpdateTool_vxxx.exe. 

AGP-oppdateringsprogramvaren starter. 

4. 

 

Velg det registrerte COM-portnummeret i valglisten Port. 

Hvis COM-portnummeret ikke vises i valglisten, klikker du på 
knappen R. 

Listen oppdateres og COM-portnummeret for AGP vises. 

5. 

 

 

Klikk på knappen Open Port. 

Teksten i knappen endres til Close Port. 

Merknad: Dersom teksten ikke endres, kan det hende at 

Bluetooth®-forbindelsen er brutt. Koble den bærbare/stasjonære 
PC-en til AGP. 

Mer informasjon: Kapittel Koble bærbar/stasjonær PC til AGP (på 
side 6) 

6. 

 

Klikk på knappen Check AGP Mode i avsnittet Firmware 
Update. 

Den aktuelle driftstilstanden for AGP registreres. På dette 
tidspunktet i oppdateringen er AGP i driftstilstand Normal. 

I avsnittet Normal Mode vises den aktuelle versjonen av AGP-
apparatprogramvaren. Knappen Enable Bootloader er aktiv. 

Merknader: 

 Hvis den aktuelle versjonen av AGP-apparatprogramvaren 
ikke vises, restart først den bærbare/stasjonære PC-en og 
deretter starter du oppdateringen på nytt. 

 Så snart AGP er i driftstilstand Bootloader (neste trinn), forblir 
AGP i denne driftstilstanden til oppdateringen av 
apparatprogramvaren er helt ferdig. 



 

 

protrac® Oppdatering av apparatprogramvaren 

893-021-3 9 / 14 

7. 

 

Klikk på knappen Enable Bootloader. 

AGP settes i driftstilstanden Bootloader. LED-en for 
statusindikatoren blinker blå-grønn. Dette viser at AGP er i 
driftstilstand Bootloader. AGP forblir i denne i driftstilstanden til 
oppdateringen av apparatprogramvaren er helt ferdig. 

8. 

 

Meldingen Please reconnect COM-Port! vises. 

Bekreft meldingen ved å klikke på knappen OK. 

9. 

 

 

Klikk på knappen Open Port i avsnittet Serial. 

Teksten i knappen endres til Close Port. 

Merknad: Dersom teksten ikke endres, kan det hende at 

Bluetooth®-forbindelsen er brutt. Koble den bærbare/stasjonære 
PC-en til AGP. 

10. 

 

Klikk på knappen Check AGP Mode i avsnittet Firmware 
Update. 

Den aktuelle driftstilstanden for AGP registreres. På dette 
tidspunktet i oppdateringen er AGP i driftstilstand Bootloader. 

11. 

 

Klikk på knappen Update i avsnittet Bootloader Mode. 

12.  Velg filen BAUR_AGP_Vxxx.ldr i dialogboksen Åpne i katalogen. 

13. 

 

Apparatprogramvaren oppdateres automatisk. Teksten i 
fredriftsindikatoren veksler fra Erasing... til Programming... og til 
slutt til Verifying.... 

14. 

 

Når oppdateringen er avsluttet, vises en melding om at den var 
vellykket.  

Klikk på knappen OK. 

LED-en for statusindikatoren blinker grønt. 

Den oppdaterte AGP-apparatprogramvaren er umiddelbart aktiv, 
AGP må ikke startes på nytt. 
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Merknader: 

 Hvis det finnes flere Bluetooth®-enheter i nærheten, kan de påvirke denne 
oppdateringen. Hvis det vises en feilmelding under oppdateringen, flytter du andre 
Bluetooth®-enheter ut av rekkevidde og starter oppdateringen på nytt. 

 Hvis feilmeldingen Erase fail vises, starter du den bærbare/stasjonære PC-en på nytt og 
deretter starter du oppdateringen på nytt. 
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3.1 Lad batteriene 
   

 
 FORSIKTIG 

Eksplosjon eller brannfare ved lading av engangsbatterier 

Fare for skader, apparatskader.  

 Du må aldri lade engangsbatterier. 

  

1. Slå av apparatet. 

2. Forsikre deg om at det er oppladbare batterier i apparatet. 

3. Koble en egnet lader til ladertilkoblingen. 
 

3.2 Skift oppladbare batterier eller engangsbatterier 

Nødvendig utstyr 

 8 x for CU eller 6 x for AGP: 

 NiMH Mignon 1,2 V IEC LR6 eller 

 Alkali-batterier 1,5 V IEC LR6 

 protrac®-skrutrekker (inkludert i standardleveranse) 

Fremgangsmåte 

1. Slå av apparatet. 

2. Åpne batterirommet og skift batteriene. 

OBS! Feil polaritet på batteriene kan ødelegge elektronikken. 

3. Vær oppmerksom på polaritet ved innsetting av batteriene. 

4. Lukk batterirommet. 
 

3 VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN 
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3.3 Skift BIOS-batteriet 

Nødvendig utstyr 

 Litium-knappcellebatteri CR 2032, 3 V 

 protrac®-skrutrekker (inkludert i standardleveranse) 

Fremgangsmåte 

1. Slå av CU. 

2. Åpne batterirommet og skift knappcellebatteriet. 

3. Lukk batterirommet. 

4. Slå på CU og still inn dato og klokkeslett. 
 

3.4 Rengjør apparatene 
   

OBS 

Apparatskader på grunn av feil rengjøringsmidler 

 Ikke bruk rengjøringsmidler som sliper eller etser, og heller ikke sterke 
løsemidler. 

 Elektriske apparater må aldri rengjøres med vann. 

   

1. Rengjør apparatoverflatene med mildt rengjøringsmiddel og en klut som ikke loer. 

OBS! Skader på apparatet på grunn av at det trenger inn væsker. 

2. Ikke la det komme væsker inn i apparatene. 
 

Garanti 

Ved garantikrav tar du kontakt med BAUR GmbH eller din nærmeste BAUR-forhandler 
(http://www.baur.eu/baur-worldwide). Ved feil bruk gjelder ikke garantien. Slitedeler dekkes 
ikke av garantien.  

Støtte og service 

Ved spørsmål henvender du deg til BAUR GmbH eller til din BAUR-forhandler 
(http://www.baur.eu/baur-worldwide). 

 

BAUR GmbH 

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

4 GARANTI, STØTTE OG SERVICE 
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