
 
 
 
 
 

Návod na aktualizaci firmwaru Emgeton Consul 2 
 
Co je to firmware? 

Firmware je program, který je součástí hardware a slouží k obsluze různých funkcí. Aktualizací (upgrade) 
firmwaru můžete provést rozšíření funkcí přístroje a/nebo odstranit některé závady předchozích verzí. 
 
Podmínky pro aktualizaci firmwaru 

Pro aktualizaci firmwaru je nutné, aby byla zajištěna bezchybná funkčnost USB portů ve Vašem operačním 
systému. Pokud tomu tak není, doporučujeme zkontrolovat, zda je umožněno používání připojených USB zařízení 
v nastavení BIOSu nebo zkontrolovat, zda máte správně nainstalovány ovladače pro USB řadič nebo pro čipovou 
sadu Vašeho počítače. Pokud ani takto nebude možné připojit USB zařízení, nechejte zkontrolovat funkčnost USB 
rozhraní odborným technikem. 

 
 

Postup instalace nového FW: 
 

- Zkontrolujte verzi firmwaru a model přístroje, pro který je firmware určen 
- Zkontrolujte, zda je akumulátor nabitý alespoň z 50% 
- Vypněte tablet 
- Spusťte instalátor firmwaru „LiveSuit.exe“ ze složky „Emgeton Consul 2 4.0.4 Emgeton 20121225“ 
- Stiskněte a držte tlačítko „RESET“ nebo „UPDATE“ (například kancelářskou sponkou) a připojte tablet do 

počítače 
- Při zobrazení instalace nového zařízení uvolněte tlačítko „RESET“ nebo „UPDATE“ a nainstalujte ovladače 

ze složky „Emgeton Consul 2 4.0.4 Emgeton 20121225\UsbDriver“ a vyčkejte na dokončení instalace 
ovladače 

- Při zobrazení instalace dalšího nového zařízení nainstalujte ovladače ze složky „Emgeton Consul 2 4.0.4 
Emgeton 20121225\UsbDriver“ a vyčkejte na dokončení instalace ovladače 

- Na zobrazený dotaz odpovězte klepnutím na tlačítko „Ano“ a na další dotaz taktéž odpovězte „Ano“ 
(budou smazána veškerá data; před pokračováním si zálohujte obsah přístroje; data na paměťové kartě 
nebudou smazána) 

  
 

- Bude zobrazen průběh instalace. V průběhu instalace s počítačem ani s tabletem nepracujte a vyčkejte na 
dokončení. Pokud vše proběhne v pořádku, bude zobrazeno hlášení „Update success“. 

- Stiskněte tlačítko „Exit“, odpojte přístroj z USB portu a zapněte jej 
- Přejděte do „Settings>Language & input>Language“ a zvolte svůj jazyk 
- Pak již můžete přístroj normálně používat 

 
Reset přístroje: 

Pokud tablet neodpovídá, pak stiskněte a držte tlačítko napájení až do kompletního vypnutí přístroje. 
 
 
Technická podpora a aktualizované verze FW: http://podpora.bell-technology.cz 


