USB toegang RVD02 en kanalenvoorkeur programmeren bij XP en W7.
Rivendel Electronics; 12 oktober 2012.
Zie eerst ook pagina 13 t/m 15 in de RVD02 handleiding.
Ondanks een identiek principe tussen een Windows XP en een Windows 7 computer zijn de visuele symbolen op
het scherm beduidend anders; dat is verwarrend. In deze handleiding een kleine toelichting.
Het basisprincipe is helemaal gelijk; zorg dat u altijd deze volgorde hanteert:
- PC aan, RVD02 ontvanger uit, USB aansluiten en RVD02 ontvanger van spanning voorzien.
- de PC zal aangesloten worden op de RVD02; de mappen OPNAMES en SETUP zijn bereikbaar.
- nu kunt u opnames uit de map OPNAMES naar de PC kopiëren of kanalen.bin in de map SETUP zetten.
- als dit gereed is, eerst de USB verbinding vanaf de PC beëindigen; dan pas de RVD02 uitschakelen en USB eraf.

PS: als u de PC niet aanpast om de z.g. extensies van de bestanden zichtbaar te maken, zult u op uw PC niet de
bestandsnaam kanalen.bin zien, maar alleen de naam kanalen. (dit kunt u in uw windows verkenner aanpassen)
PS2: bij de eerste keer dat u dit aansluit op uw windows XP computer zal de PC vragen om een z.g. driver; zie
hiervoor pagina 15 van de handleiding. Bij een Windows 7 PC is dat niet nodig; de driver is reeds aanwezig.
Bij Windows XP kan dat er als volgt uitzien:

Na het "mounten" van de RVD02
wordt de map van de RVD02
zichtbaar. (hier als drive E:)

U kunt nu B.V. uw eigen kanalen.bin bestand slepen naar de map SETUP; de pc zal vragen of uw inderdaad het
bestand kanalen.bin wilt vervangen; dit moet u toestaan.
Bij het beëindigen van de USB verbinding vanaf de PC ziet het er als volgt uit:
Bij Windows 7 kan dat er als volgt uitzien:
Als u bij windows7 de USB
verbinding wilt beëindigen is er
nu een ander symbooltje en
moet u goed kijken welke
drive u uitschakelt; dat moet de
Telechips MTP-JANUS Player
zijn !!! (hier drive F)

Als u bij windos7 het bestand
kanalen.bin naar de map
SETUP sleept krijgt u een
groot menu waarbij u moet
klikken op
-kopiëren en vervangen-

