SD1541-II Felhasználói útmutató
Tápellátás
Az SD1541-II külső tápegységről működik, egyrészt azért, mert esztétikusabb,
másrészt pedig azért mert így ki van zárva az, hogy bármelyik egység
tönkretegye a másikat, azaz az SD1541 nem tudja tönkretenni a Commodore
gépeket és fordítva.
A tápegység javasolt paraméterei:
5VDC 500mA vagy 1A kapcsolóüzemű tápegységek valamelyike, amelynek
mikro USB csatlakozója van. A legtöbb okostelefon töltője használható a
készülékhez.
Csatlakoztatás Commodore gépekhez
Az SD1541 C64, C16, C116, Plus4, VIC20 és C128 gépekkel is üzemel, valamint
használható a Primo B64 számítógéppel is,
Az IEC kábelt mindig mindkét eszköz kikapcsolt állapotában csatlakoztasd!
Ezután a bekapcsolási sorrend teljesen mindegy.

Első bekapcsolás
Mielőtt használatba veszed az SD1541-II-t, ellenőrizd, hogy a szállítás során
nem sérült-e meg, ezután SD kártya nélkül csatlakoztasd a tápegységet.
Amennyiben a kijelzőn megjelenik a C= logó és az INSERT SD CARD felirat, a
készülék működőképes.
Ha nem kaptál hozzá licensz fájlt, vagy elvesztetted, a készülék alján lévő
matrica alapján hozd létre a matricán szereplő ###.lic fájlt az alatta levő sorban
található tartalommal.
A licensz fájlt másold az SD kártya /INI könyvtárába.

Az SD1541-II LED-jei
A sárga ledek a fejléptető motor hangját pótolják, és a fejmozgás irányának
megfelelő led villan fel.
Alatta a motor on ledet találod, a legalsó pedig az eredeti 1541-en is
megtalálható led.

Az SD1541 menüje
Röviden megnyomva a gombot, az SD1541-II menüjét éred el.
•
•
•
•
•
•

OPEN DISK
FAVORITES
ADD TO FAVORITES
LOAD 1541 ROM
ID
EXIT

Lemezkép megnyitása
Kedvencek közül választás
Aktuális lemezkép hozzáadása a kedvencekhez
Másik ROM (pl. JIFFY) betöltése
Az egység ID-jének módosítása
Kilépés a menüből

Lemezkép (.d64) megnyitása és az SD1541-II gombjának használata
A gomb lenyomásának az idejével több féle funkciót is elérhetünk:
Egész röviden megnyomva: click
Kicsit hosszabban: view
Hosszan: back
Nagyon hosszan: esc
Amikor a C= kép látható a kijelzőn, akkor működik a 1541 emuláció.
Ekkor a kiválasztott lemezkép helyett a gomb jobbra/balra forgatásával tudjuk
betölteni a lemezkép könyvtárában található előző/következő lemezképet.
Click: belépés a menübe, back: lemez kiadása.
Az OPEN DISK menüben tudunk lemezképet megnyitni, a click módot használva
lehet könyvtárat váltani vagy lemezképet megnyitni.
Ha nyomva tarjuk a gombot, akkor a jobbra/balra tekeréssel lapozni lehet a
listában.
A view módot használva megjeleníti a lemezkép tartalmát úgy, mintha a
számítógépen betöltöttük volna a LOAD "$",8 paranccsal.
A back móddal egy könyvtárral feljebb léphetünk.
Az esc módot választva kiléphetünk anélkül, hogy új lemezképet nyitnánk meg.

Lemezkép (.prg) megnyitása
Hasonlóan járjunk el, mint a .d64 lemezképek megnyitásánál. Ha .prg fájlt
nyitunk meg, akkor az SD1541-II létrehoz belőle egy TMP.D64 nevű fájlt a /INI
könyvtárban, és a továbbiakban ezt a lemezképet használja. Ez egy kis időt vesz
igénybe.

Custom ROM betöltése és eltávolítása az SD1541-II-ben
A LOAD 1541 ROM menüt válaszva be tudunk tölteni más ROM tartalmakat is,
pl a JIFFY ROM-ot.
ROM csere után ha kiválasztottál egy custom ROM-ot, néhány mp-ig a ROM
neve megjelenik a kijelzőn minden bekapcsoláskor és RESET után is.
Ha a default ROM-ot választottad, akkor egyből a C= kép jelenik meg
bekapcsoláskor vagy RESET után.
ID szám megvátoztatása
A menüben az ID-re kattintva az ID számot tudjuk megváltoztatni, 8,9,10 és 11
közül választhatunk. Az ID szám érvényesítéséhez nyomjuk meg a RESET
gombot.
Kedvencek
Lehetőség van 15 kedvenc lemezünk elmentésére és gyors előhívására.

