
  

Funkcja

Programator FP204 służy do:
● odczytu treści pamięci zawartej w FP204 i 

przechowywania jej w komputerze.
● odtworzenia treści pamięci w FP204 w 

przypadku jej utraty.

Wymagania: dowolny komputer ze złączem USB, 
czytnikiem płyt CD i z systemem Windows 
począwszy od XP.



  

Adresaci

● Hodowcy posiadający duże stada. Posiadanie 
własnego programatora FP204 pozwala na 
samodzielne przywrócenie danych stada w 
krótkim czasie.

● Dealerzy, którzy mają pod opieką wielu 
hodowców.



  

Zawartość zestawu
● Programator FP204
● Kabel USB
● Płyta CD do zainstalowania programu



  

Instalacja

Pierwsze uruchomienie:
● Zainstalować program: włożyć płytę CD do napędu i 

uruchomić "instalator Programatora FP204.exe" - 
zostanie utworzony skrót do programu na pulpicie 
komputera.

● Podłączyć programator kablem USB do komputera
i w razie potrzeby wskazać ten katalog: 
FTD2xxDrivers w napędzie z CD.



  

Użytkowanie

Aby odczytać treść pamięci zawartej w FP204, 
należy:
● wyjąć moduł pamięci z FP204
● podłączyć programator do komputera i 

uruchomić z pulpitu program (kolejność ważna)
● włożyć moduł do programatora
● w programie wybrać działanie 

FP204 => komputer lub komputer => FP204
● wyjąć moduł z programatora i włożyć do FP204

Należy pamiętać o znaczniku położenia modułu 
(wyjaśnienie na zdjęciu dalej).



  

Wskazówki

Na kolejnych stronach - kilka zdjęć i zrzutów 
ekranu.



  

FP204

 



  

Moduł pamięci w FP204

 



  

Wyjmowanie modułu:
trochę podważyć z lewej strony,

 



  

potem podważyć z prawej strony

 



  

Wyjęty moduł pamięci

 



  

W komputerze

● Podłączyć programator do komputera.
● Kliknąć ikonę skrótu Programator FP204.



  

Włożyć do programatora:
●  Dźwignię podnieść, moduł włożyć, dźwignię opuścić.



  

Wybrać
● odczyt z FP204 i zapis do komputera (jest zaznaczony) lub
● odczyt z komputera i zapis do FP204



  

Wybrano:

 
odczyt z FP204 i zapis do komputera.



  

Potwierdzenie operacji 
odczytu z FP204 i zapisu do komputera.



  

Przywracanie danych z komputera
Zaznaczyć: odczyt z komputera i zapis do FP204, kliknąć OK.



  

Wskazać plik do przywrócenia



  

Potwierdzić



  

Proces zapisu do FP204



  

Potwierdzenie operacji 
odczytu z komputera  i zapisu do FP204.



  

Ostrożnie włożyć moduł do FP204
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