Programátor BL-MCB je určený na programovanie
nového SW, prípadne zistenie aktuálnej verzie SW CAN
BUS modulov MCB-01. Umožňuje zistiť a nastaviť číslo
programu, ktorým sa určuje typ vozidla pre inštaláciu.
Programuje sa prostredníctvom rozhrania USB.

Obsah balenia

internetová verzia návodu

Programátor BL-MCB Bootloader
Prepojovací kábel USB
Prepojovací kábel k MCB-01
Inštalačné CD

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

Postup inštalácie
Priložené CD vložte do mechaniky. K USB portu
pripojte BL-MCB (rozsvieti sa červená a zelená
kontrolka). Windows Vám oznámi rozpoznanie
nového hardvéru a spustí sprievodcu inštaláciou
ovládačov. Máte možnosť ponechať systém vyhľadať
vhodný ovládač automaticky v operačnom systéme
alebo vyberte ovládač ručne z CD vloženého
v mechanike. Nájdete v adresári s názvom Driver
CDM 2.00.00. Po úspešnom nainštalovaní ovládača
je potrebné reštartovať počítač.

Popis tlačidiel
Port – výber COM portu, na ktorom je Bootloader
nainštalovaný,
Programová verzia - Načítať – vyčíta aktuálnu
verziu SW nahraného v pripojenom module
Voľby - Otvoriť súbor – otvorenie vybraného súboru, ktorý sa má nahrať do modulu MCB-01 (s príponou .hexfw),
Voľby - Uložiť – inicializuje prenesenie zvoleného
súboru do modulu MCB-01,
Voľby - Zrušiť – preruší bežiacu operáciu
Č. programu CAN – Načítať – zobrazí program
nastavený v module MCB-01
Č. programu CAN – Uložiť – umožní zvoliť program
a uložiť ho do modulu MCB-01
Pomoc (CAN program list) – otvorí okno s textovým
súborom, v ktorom sú uvedené typy vozidiel podporované zvolenou verziou SW (informácie sa vzťahujú
vždy k súboru, ktorý bol vybraný cez „Otvoriť súbor“).
Jazyk – voľba jazyka programu

Postup programovania modulu
Program Bootloader_jablotron spustite z priloženého
CD (prípona .exe). Po spustení programu Bootloader
je nutné vybrať z ponuky COM port, ktorý systém
Windows pre program Bootloader priradil. Priradený
port možno zistiť v systéme Windows nasledovne:
„Nastavenia / Ovládacie panely / Systém / Správca
zariadení / Porty COM a LPT“ pod názvom USB
serial port (BL-MCB musí byť pripojené).
Stlačením tlačidla Voľby - Otvoriť súbor v počítači
vyberte súbor a verziu FW, ktorý chcete do modulu
nahrať. Názov zvoleného súboru sa zobrazí v sivom
rámčeku v strede okna. Súčasťou názvu súboru je
Programátor BL-MCB

dátum jeho aktualizácie vo formáte DDMMRR
(napr. MCB03-B4D-170911.exfw). Zatlačením
tlačidla Pomoc (CAN program list) sa zobrazí
zoznam typov vozidiel, ktoré vybraná verzia
SW podporuje.
Tlačidlom Voľby - Uložiť presuniete súbor do
modulu MCB-01. Neodpájajte modul počas
programovania, až kým sa jeho ukončenie
nepotvrdí v bielom okne. Po nahraní súboru
skontrolujete naprogramovanie správnej verzie
FW zatlačením tlačidla Programové verzie Načítať.
Poznámka: Súbor Bootloader_jablotron.exe
môžete prekopírovať do počítače a budete ho
môcť používať aj bez CD.
Ak v budúcnosti budete pripájať k počítaču iné
kusy BL-MCB, je potrebné nanovo nainštalovať ovládače.
Poznámka: Aktuálnu verziu programu nájdete
na stránke www.jablotron.sk.

Technické parametre
Napájanie
Podporované OS

z USB
WIN 2000, WIN XP, Win7

Poznámka: Ak sa užívateľ rozhodne tohto zariadenia
zbaviť, stáva sa elektoodpadom. Symbol
uvedený
na výrobku znamená, že hoci výrobok neobsahuje
žiadne škodlivé materiály, nemožno ho miešať
s komunálnym odpadom, ale je ho potrebné odovzdať
na zbernom mieste elektroodpadu. Zoznam zberných
miest je dostupný na príslušných Obvodných úradoch
životného prostredia. Prípadne ho možno spätným
odberom odovzdať predajcovi pri kúpe nového
zariadenia toho istého druhu. Podmienkou vrátenia je,
že odovzdávané zariadenie (elektroodpad) je
v kompletnom stave v akom bolo pri kúpe. Úlohou
zberu elektroodpadu je jeho materiálové zhodnotenie,
vrátane bezpečnej a ekologickej likvidácie, ktorou sa
vylúči možný negatívny vplyv na životné prostredie
a zdravie ľudí.
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POZOR! Internetovú verziu návodu nie je možné použiť na komerčné účely!
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