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Přístroj pomocí zeleného odškrtnutí udává, zda je zadaný kód 

volby správný, a zabarví volbu podle výše uvedené barevné 

škály. 

Přitom dodržujte následující: 

� Předpoklad pro uvolnění volby Křivkové zobrazení: Je 

uvolněna volba Měření průtoku + ASB.

� Předpoklad pro uvolnění volby Tlakově řízené ventilační 

režimy: Jsou uvolněny volba Měření průtoku + ASB a volba 

Křivkové zobrazení.

7. Stisknutím navigačního knoflíku ok opustit menu zadávání 

kódu.

8. Pravým navigačním knoflíkem aktivovat nebo deaktivovat 

volbu.

9. Pro opuštění menu obsluhy stisknout navigační knoflík zpět.

Výsledek Volba je uvolněna pro užití a aktivována.

4.15 Aktualizace softwaru

Předpoklad � Přístroj je připojen k napájecí elektrické síti.

� V přístroji je nasazena plně nabitá baterie.

� Je vyvoláno menu obsluhy (viz „6.1 Navigování v menu 

obsluhy“, strana 119).

1. Je-li to zapotřebí: Software z oblasti přihlášení domovské 

stránky WEINMANN Emergency zavést na SD kartu.

2. Jestliže je software k dispozici jako soubor ZIP: Rozbalit 

software. 

Software je ve složce jako soubor s označením WM28981-

x.x.hex.
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4 Příprava a obsluha

3. Uložit soubor do kořenového adresáře SD karty. 

Přitom dodržujte následující: Soubor pro aktualizaci softwaru 

nesmí být v podsložce.

4. Zvolit položku menu Aktualizace softwaru.

5. Zvolit aktualizaci softwaru.

6. Stisknutím navigačního knoflíku ok zahájit aktualizaci 

softwaru. 

Přístroj aktualizuje software.

Věcná škoda v důsledku pohybování přístrojem a/nebo 

tisknutí tlačítek během procesu aktualizace!

Pohybování přístrojem a/nebo tisknutí tlačítek během procesu 

aktualizace může přerušit proces aktualizace a poškodit přístroj.

 Nepohybovat přístrojem.

 Netisknout žádné tlačítko na přístroji.
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7. Po dokončení aktualizace: Stisknout navigační knoflík reboot, 

aby se přístroj restartoval. 

Přístroj se restartuje a na displeji se objeví startovací menu.

8. Provést kontrolu funkce (viz „9.3 Provedení kontroly funkce“, 

strana 190).

9. Tlačítko zap./vyp.  držet stisknuté po dobu minimálně 

2 sekund, aby se přístroj vypnul a nastavení uložila do paměti.

Výsledek Software je aktualizovaný.

Ihned po ukončení prováděné aktualizace softwaru se soubor 

update.txt uloží na SD kartu, která je v přístroji. Soubor obsahuje 

informace k aktuálně prováděné aktualizaci softwaru. Tyto 

informace Vám pomohou při dokumentaci v rámci Vašeho řízení 

jakosti. Soubor můžete pomocí textového editoru otevřít 
i vytisknout a podepsat. Následující informace najdete v souboru:

4.16 První propojení externího systému 
dokumentace údajů s přístrojem (přes 
přenos dat Bluetooth®)

4.16.1 Propojení v menu obsluhy

Předpoklad � Externí systém dokumentace údajů podporuje komunikační 

protokol přístroje.

� Volba Přenos dat Bluetooth® je v menu obsluhy přístroje 

uvolněná a aktivovaná (viz „4.14 Uvolnění volby“, strana 99).

� Menu obsluhy je otevřené. 

1. Zvolit pole Informace o přístroji. 

Zobrazí se Bluetooth® název přístroje.
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