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Nadgradnja strojne programske opreme za
Barryvox S in Barryvox – BarryHeart 3.4 

V podjetju Mammut nenehno razvijamo in izboljšujemo naše izdelke in 
s tem dosegamo najvišjo stopnjo zanesljivosti, funkcionalnosti in 
intuitivnega delovanja. Slednje je pomembno predvsem pri elektroniki 
in plazovni varnostni opremi, saj tu šteje vsaka sekunda. 

Plazovne žolne Barryvox so temeljito testirane, njihovo delovanje pa 
je prilagojeno tako, da se v primeru plazu zmanjša stres in poveča 
enostavnost. Zdaj so na voljo posodobitve strojne programske 
opreme za Barryvox.

Kako do nove strojne programske opreme BarryHeart 3.4 za Barryvox S in Barryvox 

• Preko posodobitve s funkcijo ''naprava na napravo'': kratka navodila v nadaljevanju.
• Napravo lahko prinesete v katero koli trgovino Iglu Šport, kjer bomo vašo žolno poslali na 

posodobitev in vam jo vrnili v nekaj dnevih.

Nova strojna programska oprema ponuja naslednje prednosti:

Alternativni način iskanja
Izboljšana kakovost zvoka in enostavnejša interpretacija analognega zvočnega 
preverjanja (samo Barryvox S).

Baterije
Izboljšano prepoznavanje baterije in podpora za visokonapetostne alkalijske baterije. 

Servisna programska oprema
Stabilnejša povezava ''w-link'' do servisnih orodij. 

Alternativni način iskanja (Barryvox S)

Strojna programska oprema 3.4 zagotavlja izboljšano kakovost zvoka in optimizirano ločljivost pri 
napredovanju korakov. To zagotavlja zanesljivo razločevanje med večkratnimi plazovnimi žolnami 
med analognim zvočnim preverjanjem in med uporabo alternativnega načina iskanja. Iskanje ''Pro 
Search'' in alternativni način iskanja dajeta analogni ton, ki se lahko uporabi, ko zaradi prekrivanja ali 
motnje signala v digitalnem standardnem načinu jasno razločevanje med večkratnimi zasutji ni več 
mogoče.

Prikaz kapacitete baterije

Izboljšano prepoznavanje baterije in podpora za visokonapetostne alkalijske baterije (> 1,5 V na 
vložek LR03-AAA) za izboljšan prikaz kapacitete baterije za alkalijske in litijeve (Barryvox S) baterije, 
tudi pri nizkih temperaturah.

https://ch.mammut.com/service/barryvox/service-center/
https://ch.mammut.com/service/lawinenrucksaecke/avalanche-safety-center/
https://ch.mammut.com/service/lawinenrucksaecke/avalanche-safety-center/
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Servisna programska oprema

Strojna programska oprema 3.4 ponuja višjo stabilnost povezave ''w-link'' med žolno in servisnim 
orodjem. Servisna programska oprema omogoča brezžično komunikacijo z večjim številom naprav 
Barryvox in omogoča lažje upravljanje, konfiguracijo in nadgrajevanje.

Okrepitev delovanja: s strojno programsko opremo BarryHeart 3.4 so optimizirane naslednje 
funkcije naprav Barryvox in Barryvox S:

• Optimizirano odkrivanje signala s starejše ali poškodovane žolne, ki presega dovoljeno dobo.
• Izboljšano ločevanje signalov v primerih zapletenega iskanja z dolžinskimi prekrivanji 

signalov ali oddajnikov z neprekinjenimi signali.
• Izboljšano strukturiranje seznama zasutih oseb za oddajnike z neprekinjenimi signali.

Različice strojne programske opreme Barryvox

Barryvox S | Barryvox 

Različica Glavne novosti
BarryHeart 3.4 

(2020) 

Izboljšana kakovost zvoka in enostavnejša interpretacija analognega zvočnega preverjanja 
(samo Barryvox S).
Baterije: izboljšano prepoznavanje baterije in podpora za visokonapetostne alkalijske baterije. 
Servisna programska oprema: stabilnejša povezava do servisnih orodij.
Okrepitev delovanja: izboljšano ločevanje signalov v primerih zapletenega iskanja z dolžinskimi 
prekrivanji signalov ali oddajnikov z neprekinjenimi signali. 

BarryHeart 3.2 

(2019) 

Smart Search: poenostavljen vizualni vmesnik (samo Barryvox S).
Pro Check: natančnejše meritve (samo Barryvox S).
Alternativni način iskanja: izboljšana akustika analognega tona (samo Barryvox S).
Baterije: izboljšana življenjska doba baterij, posebej pri nizkih temperaturah.
Okrepitev delovanja: izboljšana analiza signala, optimizirana struktura seznama zasutih oseb, 
prikaz zmogljivosti baterije.

BarryHeart 3.0 

(2018) 

Možnost posodobitve s funkcijo ''naprava na napravo''.
Skupinski test s prikazom razdalje do testiranih naprav.
Pro Check: izračun frekvence oddajanja, trajanja cikla in dolžine pulza plazovne žolne (samo 
Barryvox S).
Alternativni način iskanja: 9 stopenj ojačitve za največjo ločljivost analognega tona (samo 
Barryvox S).
Izboljšana odpornost proti motnjam za stabilnejši prikaz smeri in razdalje.
Okrepitev delovanja: izboljšana analiza signala, stabilnost funkcije označevanja, optimiziran prikaz 
smeri po prejemu prvega signala.

BarryBrain 2.0 

(2017) 

Osnovna programska oprema za Barryvox S in Barryvox.
Krožna sprejemna pasovna širina z zanesljivim dosegom do 70 m.
Širina iskalne črte 70 m v digitalnem načinu.
Intuitiven uporabniški vmesnik z jasnim prikazom smeri in razdalje.
Smart Search: intuitivno vodenje uporabnika za vodeno fino iskanje (samo Barryvox S).
Avtomatsko vodenje: optimalen prikaz smeri in razdalje tudi v primeru napak ali prekrivanj 
signala (samo Barryvox S).
Možnost oblikovanja individualne nastavitve iskanja brez izbire uporabniškega profila (samo 
Barryvox S). 
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Navodila za posodobitev s funkcijo ''naprava na napravo''

Ta nova funkcija omogoča, da se posodobitev na strojno programsko opremo BarryHeart 3.4 
lahko izvede z ene naprave na drugo. S tem je omogočena posodobitev tudi v primeru, ko ni 
dostopa do medmrežja ali servisne točke. 

ZAHTEVE: 

• Obe napravi Barryvox imata več kot 30 % preostale baterije.
• Sočasno se lahko izvede le ena posodobitev med dvema napravama v isti stavbi ali v 

radiju 50 metrov.
• Posodobitev mora potekati med napravama z enakim nastavljenim območjem povezave 

(za naprave, kupljene na Japonskem, ta funkcija ni na voljo).

POTEK POSODOBITVE Z NAPRAVE NA NAPRAVO: 

Barryvox® S 

1. Izključite obe napravi.
2. Vključite napravo z najnovejšo strojno programsko opremo. V nastavitvah (''Settings'') 

izberite funkcijo ''Device-to-Device Update'' in pritisnite glavni gumb na sprednji strani za 
potrditev.

3. Sledite navodilom na zaslonu.

Barryvox® 

• Izključite obe napravi.
• Na napravi z najnovejšo strojno programsko opremo pritisnite in držite glavni gumb na 

sprednji strani, pri tem pa sočasno premaknite glavno stikalo iz položaja ''OFF'' na ''SEND''. 
Glavni gumb držite toliko časa, dokler se na zaslonu ne prikaže ''UP''.

• Naprava je zdaj pripravljena za prenos. (Če ne želite izvesti posodobitve, pritisnite glavni 
gumb).

• Na napravi, ki jo posodabljate, pritisnite in držite glavni gumb in sočasno premaknite glavno 
stikalo iz položaja ''OFF'' na ''SEND''. Spustite glavni gumb po 2 sekundah.

• Začne se namestitev strojne programske opreme na napravo, napredek je prikazan na 
zgornjem levem delu zaslona.




