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Instrukcj a U z y t k o w n i k a
Wprowadzenie
Z pomoca Inﬁnity USB Unlimited szybko i latwo mozesz
programowac wiekszosc roznych dostepnych obecnie
inteligentnych kart.
Oprogramowanie Inﬁnity USB Unlimited wspiera bezposrednio
karty typu PIC jak np. karty zlote i srebrne, karty typu AVR jak
np. Funcard oraz najnowsze karty typu Phoenix o wysokim
poziomie bezpieczenstwa, jak np. karty Titanium, Mll, Knot i
Basic. Nowe wersje oprogramowania obejma w przyszlosci
nawet bardziej jeszcze zaawansowane karty dostepu i karty
bezpieczenstwa.
Za pomoca dwoch zintegrowanych zlaczy kart inteligentnych
mozliwe jest korzystanie zarowno ze zwyklych kart smart jak
rowniez z kart inteligentnych o malym wspolczynniku ksztaltu,
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np. kart SIM/GSM. Towarzyszacy edytor ulatwia tworzenie kopii
zapasowych czy edytowanie.
Informacje, aktualizacje oprogramowania i pomoc znalezc
mozna na stronie:
www.inﬁnityusb.com
&
www.satwell.pl

Spis tresci

Pakiet zawiera
�•
�•
�•
�•

Inﬁnity USB Unlimited
Kabel kompatybilny z USB2.0
Wydrukowana instrukcje w kilku jezykach
CD z programem obslugi i oprogramowaniem

6.
7.
8.
10.
12.
14.
16.
16.
17.
18.
19.
22.
23.

Instalacja sprzetu
Instalacja programu obslugi
Windows XP
Windows 2000
Windows 98/ME
Przewodnik instalacji oprogramowania / szybkiego startu
Zaawansowane zastosowanie oprogramowania
Informacje ogolne
Wykrywanie
Bezpieczniki / stany diod LED
Ustawienia
Rozwiazywanie problemow
Informacja o produkcie
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Instalacja sprzetu

Instalacja sprzetu
Inﬁnity USB Unlimited jest to programator kart inteligentnych
pracujacy za posrednictwem zlacza USB, skladajacy sie z
minizlacza USB, standardowego zlacza kart inteligentnych,
zlacza o malym wspolczynniku ksztaltu oraz z wielobarwnej
diody swiecacej (LED).
W celu zainstalowania programatora Inﬁnity USB Unlimited,
podlacz kabel USB do wolnego portu USB w swoim PC czy
do koncentratora USB. Nastepnie podlacz zlacze miniUSB do
urzadzenia Inﬁnity USB Unlimited.
Po podlaczeniu Inﬁnity USB Unlimited, w Windows uruchomi
sie kreator “Znaleziono nowy sprzet” (Found new hardware
wizard).
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Instalacja sterownikow

PL . POLSK I

Instalacja sterownikow
Po pierwszym podlaczeniu urzadzenia Inﬁnity USB Unlimited
dioda swiecaca zacznie migac czerwonym swiatlem, co oznacza,
ze podlaczone zostalo urzadzenie, ale sterownik jeszcze nie
został zainstalowany. Windows poprosi o sterownik, w nastepnym rozdziale zamieszczono przewodnik instalacji programu
obslugi zaleznie od stosowanego systemu operacyjnego.
Jesli po zainstalowaniu sterownika dioda nadal miga czerwonym swiatlem, problem nalezy rozwiazac zgodnie ze wskazowkami zawartymi w rozdziale poswieconym rozwiazywaniu
problemow, patrz strona 22.
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Instalacja sterownikow > Windows XP

Windows XP

1. Uruchamia sie kreator ‘’Znaleziono nowy sprzet’’. Zaznacz
“Zainstaluj z listy lub szczegolnej lokalizacji” (Install from a list
or speciﬁc location). Teraz kliknij ‘’Dalej’’ (Next).
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2. Zaznacz “Szukaj najlepszego sterownika w tych
lokalizacjach” (Search for the best driver in these locations) i
“Szukaj nosnikow wymiennych” (Search removable media).
Wloz CD z sterownikiem. Teraz kliknij ‘’Dalej’’ (Next).

PL . POLSKI

Instalacja sterownikow > Windows XP

3. Kliknij na “Bezwzglednie kontynuuj” (Continue Anyway)
4. Sterownik zostal zainstalowany. Kliknij “Zakoncz” (Finish)
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Instalacja sterownikow > Windows 2000

Windows 2000

1. Uruchamia sie kreator Znaleziono nowy sprzet. Kliknij “Dalej”
(Next).
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2. Zaznacz “Szukaj odpowiedniego sterownika” (Search for a
suitable driver). Kliknij “Dalej” (Next).
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Instalacja sterownikow > Windows 2000

3. Zaznacz “Napedy CD-ROM” (CD-ROM drives) i wloz CD z
sterownikiem. Kliknij “Dalej” (Next).

4. Sterownik zostal zainstalowany. Kliknij “Zakoncz” (Finish).
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Instalacja sterownikow > Windows 98/ME

Windows 98/ME

1. Uruchamia sie kreator Znaleziono nowy sprzet. Kliknij “Dalej”
(Next).
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2. Zaznacz “Szukaj najlepszego sterownika” (“Search for the
best driver”). Kliknij “Dalej” (Next).

PL . POLSKI

Instalacja sterownikow > Windows 98/ME

3. Zaznacz Naped CD-rom (CD-rom drive). Kliknij “Dalej”
(Next).

4. Na CD-Rom zostal znaleziony sterownik. Kliknij “Dalej”
(Next).Sterownik został zainstalowany. Kliknij „Zakoncz”
(Finish).
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Instalacja oprogramowania / Przewodnik szybkiego startu

Instalacja oprogramowania

Przewodnik szybkiego startu

Aby zainstalowac niezbedne oprogramowanie dla Inﬁnity USB
Unlimited, wloz towarzyszacy CD do stacji napedu CD-ROM, a
instalacja rozpocznie sie automatycznie.
Jesli instalacja nie zacznie sie automatycznie, trzeba uruchomic
setup.exe na CD-ROM.

Uruchamiaj oprogramowanie Inﬁnity USB Unlimited przez
wybieranie skrotow utworzonych podczas instalacji.
Przy pierwszym uruchamianiu oprogramowania musisz wybrac
jezyk. Jezyk zmienia si� w menu “Opcje > Jezyk” (Options >
Language)
Programowanie karty wymaga 3 prostych krokow.

W trakcie instalacji musisz wybrac folder instalacji albo uzyc
folderu domyslnego. Mozesz utworzyc skrot na swoim pulpicie
albo na pasku szybkiego startu. Po zakonczeniu instalacji
uzywaj tych skrotow do uruchamiania oprogramowania.
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1. Wloz swoja karte inteligentna strona kontaktowa do gory jak
pokazuje rysunek.

2. Zaladuj jeden lub wiecej plikow danych.
Karty inteligentne roznia sie obszarami pamieci, wiekszosc z
nich ma obszar ﬂash, wewnetrzny EEprom i zewnetrzny EEprom.
Zazwyczaj trzeba ladowac po jednym pliku do kazdego obszaru,
zaleznie od zastosowania aplikacji.

3. Kliknij duzy przycisk “Zapisz” (Write)
Rozpoczyna sie programowanie wszystkich zaladowanych
plikow. Jesli chcesz zaprogramowac tylko jeden okreslony
obszar pamieci, nacisnij czesc strzalkowa przycisku “Zapisz” i
wybierz dany obszar.
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Zaawansowane zastosowanie oprogramowania > Informacje ogolne

Zaawansowane zastosowanie
oprogramowania

2. Po wlozeniu karty do jednego z dwoch zlaczy, ikona w
gornym lewym rogu zmieni sie, w dolnym prawym rogu
pokazane zostana poczatkowe szczegoly dotyczace karty.

Informacje ogolne
3. Recznie mozna wybrac z listy typ karty. Lista bedzie
ograniczona i bedzie pokazywac tylko karty zawierajace wykryty
CPU/OS. CPU, pamiec, OS karty beda podane nizej.
4. Jesli klikniesz ikone “Wykryj” (Detect), pojawi sie okno
detekcji. Jesli klikniesz ikone prawym przyciskiem myszy,
bedziesz miec opcje bezposredniego wykrycia i wyboru karty.
5. Otworz, zachowaj i pokaz pliki danych.
1. W lewej czesci paska stanu jest wskaznik, czy podlaczono
Inﬁnity USB Unlimited.
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6. Pokazuje, ktore pliki sa otwarte lub odczytane z karty
inteligentnej. Na malym pasku pod kazda nazwa pliku jest
pokazane, w ktorym obszarze pliku znajduja sie dane. Jesli

chcesz usunac plik lub wczesniej odczytane dane, zaznacz
nazwe pliku i nacisnij DEL na klawiaturze.
7. Przyciskami ‘’Zapisz’’, ‘’Odczytaj’’ lub ‘’Wymaz’’ wykonuj
dzialania na karcie. Przy korzystaniu z lewej czesci przyciskow
wszystkie zadania wykonywane sa automatycznie, ale gdy
uzywa sie rozwijalnych menu po prawej stronie, mozna wtedy
wybrac pojedyncze zadania. Po wybraniu jednej z tych czynnosci
otwiera sie okno stanu, pokazujace szczegolowe informacje o
biezacym zadaniu i zadaniach zakonczonych, a takze szacowany
pozostaly czas wykonania aktualnej czynnosci.
Jesli podczas programowania karty wystapi blad, przyciskiem
“Pokaz bledy” (Show errors) mozna wyswietlic szczegolowe
informacje o miejscu wystapienia bledu.
8. Przyciskiem “Zaawansowane” (Advanced) otwiera sie lub
zamyka zaawansowane opcje dla aktualnie wybranej karty.

Wykrywanie (Detect)
Okno wykrywania umozliwia zidentyﬁkowanie dokladnie tej
karty, ktora jest aktualnie uzywana. Taka forma detekcji moze
prowadzic do wymazania czesci karty, wiec nie nalezy jej
stosowac dla kart zawierajacych istotne dane.

Aby zaczac nacisnij przycisk wykrywania. Po zakonczeniu
detekcji bedziesz miec opcje powrotu do okna glownego po
wybraniu prawidlowej karty, co nastepuje przez nacisniecie
przycisku “Wybierz te karte i powroc” (Select this card).
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Zaawansowane zastosowanie oprogramowania > Bezpieczniki / Stany diod LED

Bezpieczniki
Bezpieczniki to zaawansowane ustawienia zaprogramowane
w CPU. Bezpieczniki sa czesto stosowane w celu ochrony CPU
przed odczytem po zaprogramowaniu CPU, i do wybrania typu
stosowanego oscylatora.
Pewne karty maja wiele roznych bezpiecznikow, i trzeba
zapoznac sie z arkuszem danych CPU aby uzyskac o nich
wiedze.
W wiekszosci zastosowan we wszystkich kartach bezpieczniki
sa domyslne dla optymalnych ustawien.
Dalsze informacje na temat bezpiecznikow znalezc mozna na
stronach:
www.microchip.com
www.atmel.com
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Stany diod LED
Brak inicjalizacji sprzetu.
Sprzet zainicjalizowany, oprogramowanie
uruchomione, niewlozona karta inteligentna lub
karta sim.
Sprzet zainicjalizowany, oprogramowanie
uruchomione, wlozona karta inteligentna lub
karta sim.
Sprzet zainicjalizowany, oprogramowanie
uruchomione, programowanie.
Sprzet zainicjalizowany, oprogramowanie
uruchomione, karta w obu szczelinach.
Sprzet zainicjalizowany, oprogramowanie
uruchomione, bledy w programowaniu.
Sprzet zainicjalizowany, oprogramowanie
uruchomione, inne bledy.
Zdeﬁniowane przez uzytkownika – sprzet
zainicjalizowany, oprogramowanie zamkniete.

Ustawienia
Dostep do ustawien Inﬁnity USB Unlimited jest z menu “Opcje
> Ogolne” (Options > General) i sa one podzielone na 3 tabele:
Ogolna, Zaawansowana i Poczatkowa.
Ogolne
“Automatyczne ladowanie ostatnio otwieranych plikow”
(Autoload last opened ﬁles)
Automatycznie laduje ostatnio otwierane pliki przy
uruchamianiu aplikacji.
“Zapamietaj katalog przy ladowaniu pliku” (Remember
directory on ﬁle load)
Zapamietuje z ktorego folderu ostatnio otwierano pliki.
“Zastosuj wbudowany wewnetrzny EEprom w pliku ﬂash” (Use
embedded EEprom in ﬂash-ﬁle)

Niektore pliki typu szesnastkowego zawieraja dane zarowno
dla pamieci ﬂash jak i wewnetrznego EEprom, co jest regula
dla kart inteligentnych typu PIC ale musi byc aktywowane dla
kart inteligentnych typu AVR przez postawienie znaku w polu
wyboru.
"Okno stanu automatycznego zamykania po zakonczeniu
programowania” (Auto close status window when
programming is successful)
Przy programowaniu karty inteligentnej wyswietlane jest okno
stanu podajace informacje. Jesli zostanie aktywowana ta
opcja, okno stanu automatycznie zamknie sie po zakonczeniu
programowania.
“Sygnal dzwiekowy po zakonczeniu” (Beep when done)
Generuje standardowy dzwiek Windows po zakonczeniu
programowania.
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Zaawansowane zastosowanie oprogramowania > Ustawienia

“Eliminuj ostrzezenia ogolne” (Suppress general warnings)
Jesli to aktywowac, wiekszosc mniej waznych ostrzezen nie
bedzie wyswietlana.
“Wylacz sprawdzanie zewnetrznego EEprom” (Disable verify
ext. EEprom)
Zazwyczaj dane sa automatycznie sprawdzane podczas
programowania karty, a ta opcja umozliwia wylaczenie
weryﬁkacji zewnetrznego EEprom. Dzieki temu szybkosc tego
typu programowania moze wzrosnac, ale bledy nie beda
wykryte.
“Przywroc pamiec CPU po dzialaniu zewnetrznego EEprom”
(Restore CPU-memory after ext. EEprom activity)
Po dostepie do zewnetrznego EEprom, zawartosc CPU na karcie
zostaje zastapiona przez program startowy. Przez to poprzednie
dane w CPU staja sie niewazne. Jesli uaktywnisz te opcje, dane
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z CPU zostana odczytane przed wymazaniem i przywrocone
po wykonaniu czynnosci przez zewnetrzny EEprom. Jesli CPU
jest zabezpieczony przed odczytem, pokazuje sie ostrzezenie
i mozesz sie zdecydowac na kontynuacje bez mozliwosci
przywrocenia zawartosci CPU.
“Wymaz zewn. EEprom przed programowaniem” (Erase ext.
EEprom before programming)
Oprogramowanie optymalizuje dane, by zapisac na karcie
tylko tyle danych, ile jest konieczne. Zazwyczaj nie wymazuje
sie zewnetrznego EEprom przed programowaniem, bo nowe
dane mozna nadpisac bez poprzedzajacego wymazywania.
W niektorych aplikacjach wymaga sie, by zewnetrzny EEprom
zawieral wartosc 0xFF w pustych adresach. Jesli ta opcja jest
wlaczona, wszystkie nieuzywane lokalizacje zapelnione zostana
wartoscia 0xFF.

Zaawansowane
“Automatyczne wykrywanie CPU na karcie po jej wsunieciu”
(Autodetect CPU on card when card inserted)
Po wsunieciu karty oprogramowanie automatycznie sprobuje
wykryc CPU na karcie.

“Automatyczne pelne wykrywanie po wsunieciu karty”
(Automatic full detection, when card is inserted)
W razie potrzeby aplikacja zazada pelnego wykrywania
wsunietej karty. Nalezy to stosowac tylko w przypadku, gdy nie
jestes pewien, jaka karte uzywasz.

“Ogranicz wybor kart na podstawie wykrytego CPU” (Limit card
selection based on detected CPU)
Liczne karty moga zawierac CPU tego samego typu, przy
wyborze tej opcji karty niezawierajace wykrytego CPU sa
usuwane z listy. Upraszcza to selekcj� odpowiedniej karty.

Uruchomienie
“Szukaj nowych aktualizacji oprogramowania” (Check for new
software updates)
Szukanie nowych wersji oprogramowania poprzez polaczenie
z naszym serwerem sieciowym. Jesli uzywasz najnowszej
wersji oprogramowania, nie zostaniesz o tym dodatkowo
powiadomiony, ale jesli jest dostepna na serwerze nowa wersja,
to bedziesz miec mozliwosc pobrania jej i zainstalowania.

“Automatyczne wykrywanie CPU przed zapisem/odczytem/
wymazaniem (Autodetect before write/read/erase)
Przed zapisem, odczytem czy wymazaniem karty nastepuje
automatyczne sprawdzenie czy CPU na tej karcie odpowiada
CPU na wybranej karcie.

Dalsze informacje
Dalsze informacje i pomoc mozna znalesc na stronie:
www.inﬁnityusb.com/support
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Rozwiazywanie problemow

Rozwiazywanie problemow
[Pytanie 1]: Podlaczylem Inﬁnity USB Unlimited, ale dioda
migocze na czerwono.
[Odpowiedz 1]: Jesli po podlaczeniu Inﬁnity USB Unlimited
dioda migocze na czerwono, znaczy to, ze sterownik nie został
zainstalowany prawidlowo. Jesli juz przedtem probowano
zainstalowac sterownik, to sprobuj podlaczyc Inﬁnity USB
Unlimited bezposrednio do innego portu USB w PC, i sprobuj
uzyc innego kabla USB.
[Pytanie 2]: Po wsunieciu karty do mojego Inﬁnity USB
Unlimited pojawia si� komunikat bledu “Nie mozna wykryc
CPU na wsunietej karcie” (No CPU could be detected on the
inserted card).
[Odpowiedz 2]: Taki blad moze byc spowodowany przez brudne
styki na karcie, upewnij sie, ze sa one czyste albo oczysc je
gladka sciereczka i alkoholem izopropylowym.
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Upewnij sie, ze karte wlozono w odpowiedni sposob, strona
stykow do gory w przypadku zwyklych kart inteligentnych, a w
przypadku kart SIM/GSM – stykami w dol.
Blad moze wskazywac takze na to, ze Inﬁnity USB Unlimited nie
nadaje sie dla karty, ktora probujesz uzyc.
[Pytanie 3]: Podczas programowania karty wyswietla sis
komunikat bledu “Nie mozna sprawdzic lokalizacji” (Could not
verify location).
[Odpowiedz 3]: Taki blad powstaje z reguly, gdy na starszych lub
zniszczonych kartach sa bledy w pewnych miejscach pamieci.
Upewnij si� rowniez, ze styki sa czyste. Jesli blad bedzie sie
powtarzac, wez inna karte.

Informacja o produkcie
Gwarancja na produkt
Dwuletnia gwarancja ograniczona obejmuje wady poczawszy
od dnia zakupu.
Zrzeczenie sie odpowiedzialnosci
Produkt nalezy uzywac wylacznie zgodnie z jego
przeznaczeniem. W zadnych okolicznosciach wlaczajac w to
niedbalosc, WB Electronics ApS nie ponosi odpowiedzialnosci za
zadne przypadkowe, posrednie, szczegolne czy wynikowe straty
( w tym za szkody majatkowe) powstale wskutek uzycia badz
niewlasciwego uzycia tego produktu.
Prawa własnosci intelektualnej
Oprogramowanie to przeznaczone jest wylacznie do
wykorzystania w produktach WB Electronics ApS. Nie wolno
tego oprogramowania zmieniac czy modyﬁkowac w zaden

sposob.
Copyright © 2002-2005 – WB Electronics ApS
Dane techniczne produktu
Wymiary
42*86*16mm
Ciezar
32g
Zakres temperatur
0° - 45° Celcius
Wilgotnosc wzgledna
15% - 95%
Miejsce polozenia
Nie umieszczac w bezposrednim
naslonecznieniu
Wymagania systemowe
Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP
CPU min. klasy Pentium
Wolna przestrzen na twardym dysku min. 1MB
Wolna pamiec min. 32 MB
Min. 1 wolny port USB 1.1 lub 2.0
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Informacja o produkcie

Copyright © 2002-2005 WB Electronics
(“Inﬁnity” is a trademark of WB Electronics)
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