
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA UKŁADOWEGO 
STEROWNIKA RĘCZNEGO SYNSCAN V4 

Ten przewodnik pomoże zaktualizować oprogramowanie układowe kontrolera ręcznego SynScan w wersji V4. 

Uwaga: Oprogramowanie układowe w wersji 4.xx i nowszej może być zainstalowane tylko na kontrolerze ręcznym 

SynScan w wersji V4. Ręczny sterownik SynScan w wersji V3 jest niekompatybilny z oprogramowaniem układowym 
SynScan V4 (w wersji 4.xx i nowszej) i nie obsługuje aktualizacji takiego oprogramowania. 

1. Wymagania systemowe 

 Sterownik ręczny SynScan z oprogramowaniem układowym w wersji 3.0 lub nowszej. 

 Komputer osobisty z systemem Windows 95 lub nowszym. 

 Komputer powinien mieć port szeregowy RS-232C lub adapter/port szeregowy USB. 

 Przewód łączący dołączony do zestawu montażowego (z wtykami D-Sub 9 i RJ-12). 

2. Przygotowanie 

1. Aby zapisać pliki aktualizacji, utwórz nowy folder w systemie plików komputera (np. C:\SynScan). 

2. Pobierz plik konfiguracyjny programu SynScan Firmware Loader z karty „Additional materials” („Materiały 
dodatkowe”) na stronie sklepu z teleskopami pod adresem www.levenhuk.pl. Wyodrębnij i zapisz plik 
SynScanFirmwareLoader.exe do wskazanego powyżej folderu. 

3. Pobierz najnowszą wersję oprogramowania układowego i wyodrębnij plik z rozszerzeniem SSF do powyższego 
folderu. 

3. Aktualizacja oprogramowania układowego 

1. Podłącz sterownik ręczny SynScan do komputera za pośrednictwem przewodu PC-Link. 

2. Podłącz sterownik ręczny do montażu teleskopu. 

3. Równocześnie naciśnij i przytrzymaj klawisze „0” oraz „8” i włącz zasilanie montażu. Na ekranie pojawi się 
komunikat SynScan Update (Aktualizacja SynScan). Zwolnij klawisze „0” i „8”. 

4. Uruchom plik konfiguracyjny SynScanFirmwareLoader.exe na komputerze. Okno programu przedstawiono na 

ilustracji poniżej. 
 

 
 

 Naciśnij klawisz Browse (Przeglądaj), aby pobrać najnowszą wersję oprogramowania (plik z rozszerzeniem SSF). 

 Wybierz opcję Enforce database update (Wykonaj aktualizację bazy danych), aby zaktualizować bazę danych 
sterownika. Jeśli ta opcja nie zostanie zaznaczona, aplikacja oceni, czy należy zaktualizować bazę danych. 

 Po zaznaczeniu opcji Auto-detect COM port (Automatycznie wykryj port COM) program wykryje port 
szeregowy, do którego jest podłączony sterownik ręczny SynScan. 

 Aby sprawdzić wersję sprzętu urządzenia, wersję oprogramowania układowego i bazę danych, należy nacisnąć 

klawisz H.C. Version (Wersja sprzętu). 
Jeśli komputer nie wykryje po tej czynności sterownika ręcznego, zalecamy powrót do poprzedniego kroku. 
Usuń zaznaczenie pola wyboru Auto-detect COM port (Automatycznie wykryj port COM) i wybierz port 
ręcznie (najczęściej jest to port COM1). 

 Aby pobrać aktualizację do sterownika ręcznego SynScan, kliknij przycisk Update (Aktualizuj). 

5. Po rozpoczęciu pobierania w dolnej części okna programu zostaje 
wyświetlona wartość procentowa stanu pobierania. 



6. Po ukończeniu aktualizacji w oknie programu pojawia się zielony pasek z komunikatem Update 
complete (Aktualizacja ukończona). 

7. Wyłącz zasilanie sterownika ręcznego, a następnie włącz je ponownie. Teraz możesz przejść do wyboru języka. 
 

 

WYBIERANIE JĘZYKA MENU STEROWNIKA RĘCZNEGO SYNSCAN V4 

Jeśli aktualizacja zakończy się pomyślnie, wyłącz sterownik ręczny SynScan i włącz go ponownie. 

1. Wykonaj następujące czynności, aby wybrać język interfejsu: 

1. W menu SETUP (Konfiguracja) wybierz punkt podmenu Select Language (Wybierz język) za pomocą 
klawiszy sterownika ręcznego. W podmenu wybierz żądany język i naciśnij klawisz ENTER. 

 
Uwaga: jeśli wybierzesz inny język (inny niż angielski), nazwa punktu podmenu zmieni się. 

 
2. Sterownik ręczny wyświetla zawartość punktu podmenu Select Language (Wybierz język) w języku 

angielskim i innych językach. Dostępnych jest 13 języków: 
 English (angielski) 

 中文 (chiński) 

 日本語 (japoński) 

 Español (hiszpański) 

 Português (portugalski) 

 Deutsch (niemiecki) 

 Français (francuski) 

 Italiano (włoski) 

 Nederlands (holenderski) 

 Pусский (rosyjski) 

 Hrvatski (chorwacki) 

 Magyar (węgierski) 

 Română (rumuński) 

 

3. Użyj klawiszy przewijania, aby wybrać żądany język i naciśnij klawisz ENTER. Na ekranie sterownika 

ręcznego pojawi się komunikat o zmianie języka. 

2. Szybki dostęp do opcji wyboru języka: 

Za pomocą klawisza skrótu można uzyskać dostęp do opcji wyboru języka. Wystarczy nacisnąć klawisz ESC, aby 
zamknąć okno bieżącej opcji. Następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz MENU przez 2 sekundy. Na sterowniku 
ręcznym zostanie wyświetlone podmenu Select Language (Wybierz język), gdzie można wybrać żądany język menu. 

3. Sprawdzanie języka użytkownika: 

Przy każdym włączeniu sterownika ręcznego sprawdza on automatycznie, czy użytkownik wybrał język. Jeśli 
wcześniej nie wybrano żadnego języka, sterownik ręczny będzie domyślnie używał języka angielskiego w 
menu. 

4. Ustawienia domyślne: 

Po wybraniu opcji Factory Setting (Ustawienia fabryczne) w menu SETUP (Konfiguracja) na panelu sterowania 
zostaną przywrócone ustawienia fabryczne i automatycznie zmieni język menu na angielski. 

5. Resetowanie domyślnego języka menu: 

W przypadku użycia programu ładującego w wersji 2.4 do aktualizacji oprogramowania układowego sterownika 
ręcznego SynScan w wersji V4 (można to sprawdzić naciskając i przytrzymując przyciski „0” i „8” podczas włączania 
zasilania), można również nacisnąć i przytrzymać przyciski „5” oraz „8”, a następnie włączyć zasilanie. 

Na ekranie sterownika ręcznego pojawi się komunikat Set Language (Ustaw język). Użyj klawiszy przewijania, aby 
wybrać jeden z trzech dostępnych do wyboru domyślnych języków menu: angielski, chiński lub japoński. 

Naciśnij klawisz ENTER, aby potwierdzić wybór i ustawić język menu. Obok wybranego języka zostanie wyświetlona 
jego flaga. 

Aby ukończyć konfigurację języka domyślnego menu, należy wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie sterownika 
ręcznego. 
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