
Instructiuni utilizare programator Dietz SUSIPRS

Programatorul SUSIPRS este destinat pentru incarcarea sunetelor si setarea  modulelor de sunet care 
functioneaza pe interfata SUSI:

• Dietz MicroXS
• Dietz MicroX3
• Uhlenbrock
• Piko

Interfata SUSIPRS se poate conecta numai la portul serial al calculatorului, pentru functionare este necesar 
un  alimentator cu tensiunea de 9-15 V DC ( Inclus in pachet )

Conectare Interfata

Instalare Software

• Instalati programul SUSIkomm
• Copiati peste programul instalat continutul directorului UPDATE
• Lansati programul si selectati steagul Romaniei pentru versiunea in limba Romana

Incarcare sunete in modul
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• Selectati Din Tasta PROG-Start  Viteza de comunicare astfel incat aceasta sa corespunda cu viteza 
selectata in program, in caz contrar nu va functiona. ( Probati cu comanda alimentare SUSI activ 
daca lumineaza LED-ul de control alimentare SUSI )

• Conectati un modul la conectorul SUSI (Verificati ca alimentarea sa fie inactiv  in momentul 
conectarii si deconectarii modulului)

• Incercati sa cititi unul dintre CV-urile de pe modul cu ajutorul butonului Citire CV , pe ecran trebuie 
sa fie afisata valoarea acestuia in casuta valoare CV iar in casuta rezultat trebuie sa avem raspuns 
da

• Selectati fisierul dorit cu ajutorul butonului incarcare fisier, apoi descarcati sunetul in modul cu 
ajutorul butonului descarcare fisier

• Pentru modulele microXS ( Uhlenbrock , Piko ) se va selecta fisier cu extensia DSD, iar pentru 
modulele microX3 fisier cu extensia DS3

• Verificati functionarea sunetelor cu ajutorul butoanelor F1...F28  si a cursorului Viteza DCC

Citire si modificare CV-uri

• Urmati pasii de mai sus pentru incarcarea sunetelor in modul pentru conectarea modulului si citirea 
CV-urilor

• Pentru scrierea CV-urilor se selecteaza CV -ul dorit si apoi valoarea dorita cu ajutorul cursoarelor din 
dreptul acestor casute, sau se introduce direct din tastatura valorile dorite, apoi se apasa butonul 
scriere CV,  in casuta valoare CV  se va afisa valoarea iar in casuta rezultat trebuie sa avem 
raspuns da

• este posibila salvarea CV-urilor unui modul intr-un fisier pentru utilizarea lor ulterioara cu ajutorul 
butoanelor Salvati CV-uri , Incarcare CV-uri

Functii suplimentare doar la modulele  microX3

• SUSIBANK – este functional 
• Functiile F13...F28
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