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A Z80TAPE készülék

1. A készülék ismertetése
A Z80TAPE készülék a retro számítógépekhez használt kazettás magnók
kiváltására készült, amelyekről a programokat lehet betölteni. Ez a készülék a
magyarországon legelterjedtebb számítógépek magnóit képes helyettesíteni, a
kazetták tartalmainak digitalizált változatait játssza le micro SD kártyáról.
Így nincs több kazettakeresés, szalagbegyűrés, hibás lejátszás, mivel a Z80TAPE
képes egyetlen SD kártyáról az összes támogatott számítógépre elérhető összes
játékot, programot úgy lejátszani, mintha eredeti kazettáról töltenénk be őket.
A támogatott számítógépek:
•
•
•
•
•
•
•

ENTERPRISE 64 és 128
HT1080Z, HT1080Z/64, HT2080Z
HOMELAB 3 és 4
PRIMO A és B sorozat
VIDEOTON TVC összes
ZX80 és ZX81
ZX SPECTRUM

és a WAV formátumnak köszönhetően tetszőleges gépekkel is működhet.

1. kép: a célszámítógép kiválasztása

2. Üzembe helyezés
Töltse le a http://retroemu.hu/z80tape.php oldalról a Z80TAPE SD kártya
tartalom linken található tartalmat, és csomagolja ki egy legalább Class 10-es
sebességű micro SD kártyára. A másolás eltarthat egy ideig. A másolás után ne
felejtse el biztonságosan eltávolítani az SD kártyát a számítógépen!
Helyezze a kártyát a készülékbe (2. kép, bal alsó sarok), csatlakoztassa a
megfelelő jelkábelt a 3.5mm-es jack aljzatba (2. kép középső aljzat) és abba a
számítógépbe, amire adatot szeretne küldeni. Enterprise gép esetén lehetőség
van távvezérlésre is, ebben az esetben egy 2.5mm-es jack-jack kábellel kössz
össze a készülék remote bemenetét (2. kép bal felső aljzat) az enterprise
remote kimenetével.
Csatlakoztasson egy 5V-os micro USB-s tápegységet a 2. képen látható módon
(a legtöbb telefon és tablet töltője megfelel hozzá).
Amennyiben a készüléken INSERT SD CARD felirat jelenik meg, próbálja meg
kivenni és ismét betenni a micro SD kártyát.
A főmenü (MAIN MENU) megjelenése után a készülék használatra kész.

2. kép: a készülék csatlakozói

3. Főmenü
A főmenüből lehet vezérelni a lejátszó működését.
Tekerje a készüléken található gombot jobbra vagy balra a kívánt menüpont
kiválasztásához. A menüpontba belépni a gomb megnyomásával lehet.

3. kép: a főmenü

4. COMPUTER menü
Ebben a menüben a lejátszás módját lehet kiválasztani, azaz hogy milyen
formátumban játssza le az adatfájlokat, valamint a kiválasztott formátumhoz
tartozó fájlok könyvtárába is belép. A formátumokat a számítógépek nevei
jelzik. A kiválasztás után a főmenübe tér vissza és automatikusan az OPEN FILE
menüre áll.

4. kép: célszámítógép kiválasztása

5. OPEN FILE menü
A lejátszandó fájl lehet kiválasztani. A gombot röviden megnyomva belép az
alkönyvtárba vagy kiválasztja a lejátszandó fájlt. A gombot kicsit hosszabban
megnyomva az előző könyvtárba tér vissza. Ha a gombot több mint 2 mp-ig
nyomva tartja, visszatér a főmenübe anélkül, hogy új fájl nyitott volna meg.

6. PLAY menü
A lejátszás indítása. Mielőtt ezt a menüt kiválasztaná, állítsa a számítógépet
betöltés módba, és csak utána indítsa el a lejátszást.

A gomb rövid megnyomásával lehetőség van szüneteltetni a lejátszást (PAUSE),
hosszan megnyomva pedig leállítani a lejátszást (STOP).

5. kép: lejátszás (PLAY)

6. kép: szünet (PAUSE)

A ZX Spectrum TZX fájlok lejátszásakor PAUSE módban lehetőség van
blokkválasztásra.

7. kép: TZX blokkválasztás

7. LEVEL menü
A lejátszó kimeneti jelszintjét lehet beállítani az egyes számítógépekhez különkülön. A legtöbb számítógéphez megfelelő az alapértelmezett beállítás, de
lehetnek eltérések a gépek kora és állapota miatt, ezt lehet korrigálni.
A PLAY menüben lejátszás közben is lehet módosítani a kimeneti jelszintet a
gomb jobbra ill. balra tekerésével.

8. SOUND menü
A beépített visszajelző hangszóró ki- és bekapcsolása.
Alapértelmezetten be van kapcsolva.

9. REMOTE menü
A távvezérlés engedélyezése és tiltása.
Alapértelmezetten ki van kapcsolva.
Ha nem csatlakoztatott távvezérlő kábelt a készülék és a számítógép közé és
engedélyezi a REMOTE-t, a lejátszó PAUSE üzemmódba áll!
A REMOTE bemenet záró kontaktust vár a lejátszás elindításához, ami az
ENTERPRISE és a PRIMO gépeken ki van vezetve, de a PRIMO gépnél felesleges
a használata, mivel a legtöbb program egy fájlból áll.

10. SAVE menü
A beállítások mentése. Elmenti a kiválasztott üzemmódot (a számítógép
fajtáját), a SOUND és a REMOTE beállításait, valamint az egyes számítógép
fajtákhoz tartozó kimeneti jelszintek értékeit.

