
     
 
 
 

Univerzální programátor GALEP-5                  
s připojením k USB 
 
 
 
 
Obj. č.: 15 00 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení zákazníci, 
 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup univerzálního programátoru GALEO-5 s připojením k USB. 
 
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku          
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste     
jim odevzdali i tento návod.  
 
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 
 

Instalace 
 

Když se GALEP-5 poprvé připojí k počítači s operačním systémem Windows, automaticky  
se aktivuje průvodce instalací nového hardwaru. Ještě předtím se však musíte přesvědčit,  
že soubory s požadovanými ovladači byly staženy na PC. Pokud ještě ovladače nejsou nainstalovány 
z instalačního CD (obvykle v podadresáři „C:\programs\GALEP5G5Driver“), můžete si je stáhnout 
z podadresáře G5Driver na instalačním CD se softwarem Galep5. 
 
Důležité!  Proces instalace se může částečně lišit v závislosti na používané verzi Windows.  
V žádném případě však nespouštějte automatické vyhledávání ovladače pomocníkem ve Windows. 
Namísto toho budete muset zadat nebo vybrat cestu k jednomu z výše uvedených adresářů (tj. buď 
k už nainstalovanému podadresáři softwaru Galep, nebo k podadresáři s ovladači na instalačním CD). 
 
Po připojení USB kabelu k programátoru Galep-5 a k PC bude nejdříve blikat jen bílá LED kontrolka  
a po chvilce se dokončí proces bootování systému LINUX. Krátce nato se rozsvítí červená LED 
kontrolka a na ploše se objeví dialogové okno s dotazem, zda chcete, aby Windows automaticky 
vyhledal vhodný ovladač. Zde budete muset vybrat a kliknout na možnost „NE“.  
 

V následujícím dialogovém okně budete muset zvolit možnost, že chcete nainstalovat ovladač  
jen z konkrétního zdroje („Vyhledat ovladač ručně v počítači“). Po zvolení této možnosti klikněte  
na „Pokračovat“.  
V dalším kroku zvolte možnost „Vyhledat“ a otevře se navigační okno, ve kterém přejděte na 
podadresář, v němž se nachází příslušný ovladač „G5Driver“ (buď na CD, nebo v C: \programs).  
Po dokončení tohoto kroku klikněte na „OK“. 
 
Nyní byste měli zvolit možnost „Conitec GALEP-5 Programmer“. Pokračujte v instalaci a klikejte na 
„Pokračovat“, až se instalace dokončí a instalační okno se zavře. 
Po úspěšném dokončení instalace by se měl v prostředí Windows objevit odkaz na program  
GALEP-5, která se použije pro aktivaci programu. Pro získání informací o zařízení z programu 
GALEP-5 můžete také použít jakýkoliv internetový prohlížeč, do kterého zadáte IP adresu 
192.168.167.12. 
 

GALEP-5D přes port Ethernet 
 

GALEP-5D lze rovněž připojit přes Ethernet. Výchozí IP adresa portu Ethernet je 192.168.1.13.  
Tuto adresu je možné změnit ve webovém prohlížeči. 
 
 

Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných  
zákonných ustanovení. 
 

Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 
 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do zařízení. 
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte 
jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho 
příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet 
obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. 
 

 
 
 
 
 
 

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné  
prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky  
mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku.  
 

Záruka 
 

Na univerzální programátor Galep-5 s připojením k USB poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, 
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu  
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou   
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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