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1.1 Zastosowanie niniejszej instrukcji 

Niniejsza instrukcja aktualizacji i konserwacji zawiera wszystkie informacje potrzebne do 
aktualizacji oprogramowania urządzenia jednostki sterującej CU oraz mikrofonu dźwięków 
materiałowych AGP, a także do konserwacji, czyszczenia i pielęgnacji systemu dokładnej 
lokalizacji uszkodzenia kabla protrac®. 

 Instrukcję aktualizacji i konserwacji należy traktować jako integralną część urządzenia i 
przechowywać w łatwo dostępnym miejscu.  

 W przypadku utraty instrukcji aktualizacji i konserwacji należy skontaktować się z firmą 
BAUR GmbH lub najbliższym przedstawicielem firmy BAUR (http://www.baur.eu/baur-
worldwide).  

 

1.2 Inne współobowiązujące dokumenty 

Niniejsza instrukcja aktualizacji i konserwacji obowiązuje w połączeniu z instrukcją obsługi 
systemu dokładnej lokalizacji uszkodzenia kabla protrac® i innymi współobowiązującymi 
dokumentami. 

 

1.3 Wskazówki na temat użytych zrzutów ekranu 

Użyte zrzuty ekranu służą jedynie do zaprezentowania sposobu postępowania i mogą 
nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. 

 

1 INFORMACJE NA TEMAT INSTRUKCJI 
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2.1 Aktualizacja oprogramowania urządzenia z jednostki 
sterującej CU 

Proces aktualizacji, łącznie z automatycznym restartem jednostki sterującej CU trwa ok. 5 
minut.  

 Upewnij się, że akumulatory/baterie są w pełni naładowane i pozostań przy urządzeniu 
przez cały proces aktualizacji. 

Wymagane wyposażenie 

 Pusta pamięć przenośna USB (system plików FAT32) 

 Aktualne oprogramowanie urządzenia w postaci pliku ZIP 

Plik ZIP możesz pobrać ze strony internetowej firmy BAUR: http://www.baur.eu 

Plik ZIP zawiera wszystkie plik wymagane do aktualizacji oprogramowania urządzenia 
CU i AGP oraz instrukcję aktualizacji i konserwacji. 

 Śrubokręt protrac® (w zakresie dostawy) 

 Kabel przejściowy USB 

Sposób postępowania 

1. Rozpakuj plik ZIP na pamięć USB. 

Ważne: Aktualizacja oprogramowania CU jest możliwa wyłącznie z pamięci przenośnej 
USB. 

2. Otwórz ostrożnie komorę akumulatora CU. Należy przy tym uważać, aby 
akumulatory/baterie nie wypadły. 

3. Podłącz kabel przejściowy adaptera USB do złącza mini USB w komorze akumulatora. 

4. Włącz CU i poczekaj, aż pojawi się strona startowa. 

5. Podłącz pamięć USB do kabla przejściowego USB. 

Proces aktualizacji uruchomi się automatycznie, CU zostanie następnie automatycznie 
ponownie uruchomiony. Proces ten może trwać od 2 do 3 minut. 

6. Wyjmij pamięć USB, kabel przejściowy USB i zamknij komorę akumulatora. 
 

2 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA URZĄDZENIA 
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2.2 Aktualizacja oprogramowania mikrofonu dźwięków 
materiałowych AGP 

Proces aktualizacji obejmuje następujące kroki: 

 Parowanie laptopa/komputera PC z modułem AGP (połączenie Bluetooth®) 

 Ustalić numer portu COM mikrofonu dźwięków materiałowych 

 Aktualizacja oprogramowania AGP 

Notyfikacja: Aktualizacja nie wymaga żadnych uprawnień administratora. 
 

2.2.1 Wymagane wyposażenie 

 Laptop/komputer PC z aktywną funkcją Bluetooth®. 

 Pusta pamięć przenośna USB (system plików FAT32) 

Jeżeli zaktualizowałeś już wcześnie oprogramowanie urządzenia CU, możesz użyć tej 
samej przenośnej pamięci USB. 

 Aktualne oprogramowanie urządzenia i oprogramowanie aktualizacyjne AGP w postaci 
pliku ZIP. 

Plik ZIP możesz pobrać ze strony internetowej firmy BAUR: http://www.baur.eu 

Plik ZIP zawiera wszystkie plik wymagane do aktualizacji oprogramowania urządzenia 
CU i AGP oraz instrukcję aktualizacji i konserwacji. 

 

2.2.2 Parowanie laptopa/komputera PC z modułem AGP 

Sposób postępowania z Windows 7 

1. Włącz urządzenie AGP. 

2. Otwórz okno dialogowe na laptopie/komputerze PCUrządzenia i drukarki: Panel 
sterowania > Sprzęt i dźwięk > Urządzenia i drukarki 

3. Kliknąć Dodaj urządzenie. 

Urządzenie AGP jest wyświetlane jako urządzenie multimedialne. 

Notyfikacja: Może to potrwać trochę czasu, zanim AGP pojawi się na liście urządzeń. 

4. Wybierz AGP i kliknij Dalej. 

Jeśli wyświetlanych jest wiele mikrofonów dźwięków materiałowych, wybierz AGP z 
żądanym numerem seryjnym i kliknij na Dalej. 

Moduł AGP jest skonfigurowany i wyświetlany jako pomyślnie dodany. 

5. Kliknąć Zamknij. 

6. Kontynuuj określanie numeru portu COM AGP. 

Dalsze informacje: Rozdział Określanie numeru portu COM modułu AGP (na stronie 7) 
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Sposób postępowania z Windows 10 

1. Włącz urządzenie AGP. 

2. Otwórz na laptopie/komputerze PC okno dialogowe Zarządzaj urządzeniami Bluetooth: 

Kliknij na przykład w tym celu dwukrotnie ikonę  na pasku zadań. 

Wyświetlona zostanie lista dostępnych urządzeń Bluetooth®. 

Notyfikacja: Może to potrwać trochę czasu, zanim AGP pojawi się na liście urządzeń. 
Poczekaj, aż moduł AGP zostanie wyświetlony i będzie miał status Gotowość do 
parowania. 

3. Wybierz AGP i kliknij Paruj. 

Jeśli wyświetlanych jest wiele mikrofonów dźwięków materiałowych, wybierz AGP z 
żądanym numerem seryjnym i kliknij na Paruj. 

Zostaje nawiązane połączenie Bluetooth® pomiędzy laptopem/komputerem PC a AGP. 
Urządzenie AGP jest wyświetlane jako Sparowane. 

4. Kontynuuj określanie numeru portu COM AGP. 

Dalsze informacje: Rozdział Określanie numeru portu COM modułu AGP (na stronie 7) 
 

2.2.3 Określanie numeru portu COM modułu AGP 

1. Otwórz okno dialogowe na laptopie/komputerze PCUrządzenia i drukarki: Panel 
sterowania > Sprzęt i dźwięk > Urządzenia i drukarki 

Wyświetlona zostanie lista dostępnych urządzeń. Urządzenie AGP jest wyświetlane jako 
urządzenie multimedialne. 

2. Kliknij prawym przyciskiem myszki AGP i z menu kontekstowego wybierz pozycję 
Właściwości. 

3. Wybierz zakładkę Usługi i zapamiętaj lub zapisz numer portu COM. 

 

4. Kontynuuj aktualizację oprogramowania urządzenia. 

Dalsze informacje: Rozdział Aktualizacja oprogramowania AGP (na stronie 8) 
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2.2.4 Aktualizacja oprogramowania AGP 

Notyfikacja: Aktualizacja nie wymaga żadnych uprawnień administratora. 
 

1.  Jeżeli nie rozpakowałeś jeszcze pliku ZIP: Rozpakuj plik ZIP na 
pamięć USB. 

W folderze głównym pamięci przenośnej USB znajdziesz pliki 
potrzebne do przeprowadzenia procesu aktualizacji: 

 BAUR_AGP_UpdateTool_vxxx.exe 

 BAUR_AGP_Vxxx.ldr 

2.  Włącz urządzenie AGP. 

3. 

 

Uruchom aktualizację oprogramowania AGP: W tym celu kliknij 
dwukrotnie plik BAUR_AGP_UpdateTool_vxxx.exe. 

Uruchomi się oprogramowanie aktualizujące AGP. 

4. 

 

Wybierz z listy wyboru Port określony numer portu COM. 

Jeśli numer portu COM nie jest wyświetlany na liście wyboru, 
kliknij przycisk programowy R. 

Lista jest aktualizowana i wyświetlany jest numer portu COM 
AGP. 

5. 

 

 

Kliknij przycisk Open Port. 

Opis przycisku programowego zmienia się na Close Port. 

Notyfikacja: Jeśli tekst nie ulegnie zmianie, połączenie 

Bluetooth® mogło zostać przerwane. Ponownie sparuj 
laptop/komputer PC z urządzeniem AGP. 

Dalsze informacje: Rozdział Parowanie laptopa/komputera PC z 
modułem AGP (na stronie 6) 
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6. 

 

W oknie dialogowym Firmware Update kliknij przycisk 
programowy Check AGP Mode. 

Określany jest aktualny stan roboczy AGP. Na tym etapie 
procesu aktualizacji AGP jest w stanie roboczym Normal. 

W oknie Normal Mode wyświetlana jest aktualna wersja 
oprogramowania urządzenia AGP. Przycisk programowy Enable 
Bootloader jest aktywny. 

Wskazówki: 

 Jeśli aktualna wersja oprogramowania urządzenia AGP nie 
jest wyświetlana, należy zrestartować laptop/komputer PC i 
ponownie uruchomić proces aktualizacji. 

 Gdy AGP znajduje się w stanie roboczym Bootloader 
(następny krok), AGP pozostaje w tym trybie do momentu 
zakończenia aktualizacji oprogramowania urządzenia. 

7. 

 

Kliknij przycisk Enable Bootloader. 

AGP zostaje wprowadzony w stan roboczy Bootloader. Dioda 
LED sygnalizująca stan roboczy miga na niebiesko-zielono. 
Wskazuje, że AGP znajduje się w stanie roboczym Bootloader. 

AGP pozostaje w tym stanie roboczym aż do zakończenia 
aktualizacji oprogramowania urządzenia. 

8. 

 

Zostanie wyświetlony komunikat Please reconnect COM-Port!. 

Odpowiedz twierdząco na pytanie zabezpieczające, klikając 
przycisk programowy OK. 

9. 

 

 

W oknie dialogowym Serial kliknij przycisk programowy Open 
Port. 

Opis przycisku programowego zmienia się na Close Port. 

Notyfikacja: Jeśli tekst nie ulegnie zmianie, połączenie 

Bluetooth® mogło zostać przerwane. Ponownie sparuj 
laptop/komputer PC z urządzeniem AGP. 

10. 

 

W oknie dialogowym Firmware Update kliknij przycisk 
programowy Check AGP Mode. 

Określany jest aktualny stan roboczy AGP. Na tym etapie 
procesu aktualizacji AGP jest w stanie roboczym Bootloader. 

11. 

 

W oknie dialogowym Bootloader Mode kliknij przycisk 
programowy Update. 

12.  Wybierz w oknie dialogowym Otwórz plik BAUR_AGP_Vxxx.ldr. 
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13. 

 

Oprogramowanie urządzenia jest aktualizowane automatycznie. 
Tekst na pasku postępu zmienia się z Erasing... na 
Programming... i na końcu na Verifying.... 

14. 

 

Po zakończeniu procesu aktualizacji pojawia się komunikat o jej 
powodzeniu.  

Kliknij przycisk OK. 

Dioda LED sygnalizująca stan roboczy miga na zielono. 

Zaktualizowane oprogramowanie urządzenia AGP jest 
natychmiast aktywne, nie ma potrzeby ponownego uruchamiania 
AGP. 

 

Wskazówki: 

 Jeśli w pobliżu znajdują się inne urządzenia Bluetooth®, mogą one zakłócać proces 
aktualizacji. Jeśli podczas aktualizacji pojawi się komunikat o błędzie, zabierz inne 
urządzenia Bluetooth® z zasięgu i uruchom ponownie proces aktualizacji. 

 Gdy pojawi się komunikat o błędzie Erase fail, należy zrestartować laptop/komputer PC i 
ponownie uruchomić proces aktualizacji. 
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3.1 Ładowanie akumulatorów 
   

 
 OSTROŻNIE 

Zagrożenie wybuchem lub pożarem na skutek ładowania baterii 
jednorazowego użytku. 

Niebezpieczeństwo doznania obrażeń, uszkodzenia urządzenia.  

 Nigdy nie ładuj baterii, które nie nadają się do ponownego 
ładowania. 

  

1. Proszę wyłączyć urządzenie. 

2. Upewnij się, że akumulatory są włożone do urządzenia. 

3. Podłącz odpowiednią ładowarkę do złącza ładowarki. 
 

3.2 Wymiana akumulatorów lub baterii 

Wymagane wyposażenie 

 Odpowiednio 8 x dla jednostki centralnej lub 6 x dla AGP: 

 NiMH Mignon 1,2 V IEC LR6 lub 

 Baterie alkaliczne 1,5 V IEC LR6 

 Śrubokręt protrac® (w zakresie dostawy) 

Sposób postępowania 

1. Proszę wyłączyć urządzenie. 

2. Otwórz komorę akumulatorów i wymień akumulatory lub baterie. 

UWAGA!Nieprawidłowa biegunowość akumulatorów może zniszczyć elektronikę. 

3. Podczas wkładania akumulatorów lub baterii zwróć uwagę na ich biegunowość. 

4. Zamknij komorę akumulatora. 
 

3 KONSERWACJA I PIELĘGNACJA 
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3.3 Wymiana baterii BIOS-u 

Wymagane wyposażenie 

 Guzikowa bateria litowa CR 2032, 3 V 

 Śrubokręt protrac® (w zakresie dostawy) 

Sposób postępowania 

1. Wyłącz jednostkę sterującą. 

2. Otwórz komorę akumulatora i wymień baterię guzikową. 

3. Zamknij komorę akumulatora. 

4. Włącz jednostkę sterującą i ustaw datę oraz godzinę. 
 

3.4 Czyszczenie urządzenia 
   

UWAGA 

Niewłaściwe środki czyszczące mogą uszkodzić urządzenie 

 Nie stosować środków szorujących, trawiących ani ostrych rozpuszczalników. 

 Urządzeń elektrycznych nie wolno nigdy myć wodą. 

   

1. W razie potrzeby oczyść powierzchnie urządzenia przy użyciu łagodnego środka 
czyszczącego i niestrzępiącej się szmatki. 

UWAGA! Dostanie się cieczy do urządzenia może je uszkodzić. 

2. Nie dopuszczaj do wnikania cieczy do wnętrza urządzeń. 
 

Świadczenia gwarancyjne 

W sprawie roszczeń gwarancyjnych proszę kontaktować się z BAUR GmbH lub z 
najbliższym przedstawicielstwem BAUR (http://www.baur.eu/baur-worldwide). W przypadku 
niewłaściwego użytkowania następuje utrata gwarancji. Części podlegające zużyciu są 
wyłączone z gwarancji.  

Obsługa klienta 

W razie wątpliwości należy się zwrócić do firmy BAUR GmbH lub do swojego 
przedstawicielstwa BAUR (http://www.baur.eu/baur-worldwide). 

 

BAUR GmbH 

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

4 GWARANCJA I OBSŁUGA KLIENTA 
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