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Návod k aktualizaci 
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Nikdy neodpojujte USB kabel, nebo nevypínejte  
zařízení během probíhající aktualizace firmwaru.

A: Otevřete přepínací krabičku.
B: Přepínač do polohy ”Normal”.
C: Zapojte USB kabel (typ B) a propojte s počítačem.

A: Spusťte ”TeeJetfileloader”
 ikonou, z programové nabídky start menu, nebo z umístění instalace.
B: K nalezení složky ”Language Update” klikněte na tuto ikonu.
 Tato složka se nachází ve složce:
 ”BOGBALLE ISOBUS ControllerUpdates”,
 která se nainstalovala na plochu vašeho počítače.
C: Klikněte na jazyk, který byste chtěli použít v ISOBUS Controlleru.
 bogballe.cz pro český, bogballe.da pro dánský a podobně.
D: Klikněte na modrou ikonu pro aktualizaci jazyka.
E: Zobrazí se dialogové okno.
 Klikněte na ”YES” / ”NO” k přepsání původní jazykové verze.
F: Po dokončení aktualizace zavřete program.

Po nainstalování tří programů do počítače (TeeJetPexLoader, TeeJetFileLoader a ISOBUS_update) 
zapněte Bogballe ISOBUS controller.

Krok 3 ”Aktualizace jazykové verze”
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A: Přepnínač do polohy ”ZURF”.
B:  Spusťte program ”ZURFboard update”.
 Z programové nabídky start menu BOGBALLE \ ISOBUS.
C: Vyberte COM port (COM port se mění podle připojení)
D: Klikněte na ”Program” (aktualizace zabere zhruba 3 min.)
E: Když je v dialogovém okně hláška ”Success”, aktualizace firmwaru je dokončena.
 Klikněte na ”Done” a okno se zavře.

Krok 4 ”Aktualizace ZURFboard”
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A: Přepínač do polohy ”ISOBUS”.
B: Spusťte program ”Teejet PexLoader” z programové nabídky 
 start menu BOGBALLE \ ISOBUS.
C: K nalezení složky ”ISOBUS firmware” klikněte na tuto ikonu
 Tato složka se nachází ve složce: ”BOGBALLE ISOBUS ControllerUpdates”,
 která byla nainstalována na plochu vašeho počítače.
 Vyberete aktualizační soubor iso_calibrator-VerX.XX.pex
D: Klikněte”Start”.
E: Objeví se dialogové okno.
 Klikněte na ”OK” k přepsání staré verze firmwaru.(aktualizace zabere zhruba 7 min.)
F: Když se v dialogovém okně objeví ”Application uploaded successfully”, 
 aktualizace firmwaru je dokončena. Klikněte”Done”pro zavření okna.

Krok 5 ”Aktualizace ISOBUS Controller firmware”
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A: Přepínač do polohy ”Normal”.
B: Odpojte USB kabel.
C: Nasaďte zpět kryt a utáhněte šrouby.
D: Restartujte ISBOUS Controller.

             Krok 6 ”Restartování ISOBUS Controlleru”
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