
Letöltési útmutató a Zsolt automata orgona használatához 
 

A Zsolt automata orgona használatához az interneten keresztül biztosítunk folyamatos 

terméktámogatást. A honlap tartalmazza a folyamatosan bővülő ének és zeneállományt, 

valamint készülék egyéb funkcióinak eléréséhez szükséges programokat. 

 

1. Ének/zene letöltése 

- Kattintson az „Ének/zene kereső” gombra vagy a menüpontra, 

- válassza ki a megfelelő felekezetet, énekeskönyvet és csoportot. 

- A választások alatt megjelennek a csoportban található énekek. 

- Keresse ki a listából a letölteni kívánt éneket és 

- kattintson a sor végén lévő „Letöltés” szövegre. 

- Ekkor a kiválasztott ének a számítógép „Letöltések” könyvtárába kerül 

éneksorszám.TXT (pl. 152.TXT) néven. (Ha más a letöltésekre kijelölt könyvtár, 

akkor oda kerül az ének.) 

- A fentiek alapján további énekeket vagy zenéket tölthet le a számítógépére. 

 

A letöltött énekeket másolja át a készülékben lévő SDHC memóriakártyára. 

- Vegye ki a memóriakártyát a készülékből és csatlakoztassa a számítógéphez. 

Laptop gép esetén általában van kártyanyílás, asztali gép esetén pedig szükség lesz 

egy kártyaolvasó adapterre. 

- A letöltött énekeket egy filekezelő programmal másolja át a kártyán lévő 

könyvtárakba. Ügyeljen arra, hogy a kártyán lévő énekekből mindig csak egy 

legyen a kártyán, mert a készülék az éneksorszám alapján azonosítja az énekeket 

és ezért több azonos sorszámú ének zavart okozhat. Amennyiben még is szükség 

van azonos sorszámú énekekre, úgy az ének számát (file név) nevezze át úgy, hogy 

kötőjellel („-„) alszámot ad neki (pl. 152-3.TXT). Az ilyen énekekre a készülék 

működtetésekor az alszám beírásával lehet hivatkozni. 

- A másolás végén a kártyát helyezze vissza a készülékbe. 

 

2. PC program letöltése 

- Kattintson a „Letöltések” gobra, vagy menüpontra. 

- A megjelenő oldalon kattintson a „PC PROGRAM (REGISTER)” szöveg alatti 

verziószámra. 

- A számítógép „Letöltése” könyvtárában megjelenik a letöltött telepítő program 

„ZSOLTPC100HU.MSI” néven. (Az 100 a V1.00. verziószámra utal.) 

- Indítsa el a telepítőprogramot és kövesse az utasításait. 

 

3. A készülék programjának frissítése 

- Kattintson  a „Letöltések” gombra, vagy menüpontra. 

- A megjelenő oldalon kattintson a „KÉSZÜLÉK PROGRAM” alatti verziószámra. 

- A számítógép „Letöltések” könyvtárában megjelenik a készülék program 

„ZSOLTMP100HU.HEX” néven. (Az 100 a V1.00. verziószámra utal.) 

- Indítsa el a REGISTER programot. (Letöltése fentebb.) 

- A REGISTER „Egyebek” menüpontjában válassza a „Program letöltése” 

menüpontot. 

- A megnyíló ablakban keresse meg a „Letöltések” könyvtárat, nyissa meg és 

kattintással jelölje ki a letöltött készülékprogramot. A „Megnyitás” gombbal 

indítja a letöltést. 



- Csatlakoztassa a készüléket a mellékelt kábellel a számítógéphez. Amennyiben a 

számítógép nem rendelkezik RS-232 soros porttal, úgy szerezzen be egy USB-RS-

232 átalakítót. A register program bal alsó sarkában megjeleni a készülék jelenlegi 

verziószáma. 

- Figyelem! A letöltés alatt ne kapcsolja ki a számítógépet és a készüléket, valamint 

ne lépjen ki a register programból. 

- A továbblépéshez kattintson a figyelmeztetés OK gombjára. 

- A letöltés tényleges indításához kattintson a megjelenő „Igen” gombra. 

- A letöltés alatt a register program ablakának alsó részén egy növekvő számsort 

láthat. 

- A letöltés végén „A letöltés kész. A készülék újra indul.” figyelmeztetés jelenik 

meg. Kattintson az „OK” gombra és ezzel a letöltés befejeződött. 

 


