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Problemen en oplossingen 
 
Device not Responding:  
1 Progtool iets verplaatsen en nogmaals proberen (bij oude progtool met kabel).  
De 4 verende contacten drukken op 4 eilandjes van de printplaat, ze kunnen er soms  
net naast terecht komen  
2 Bij nieuw type progtool (bakje): semafoon uitzetten, batterij laten zitten  
3 Nieuwe 9V batterij in progtool stoppen  
4 Printerkabel aansluiten (Bij nieuw type progtool (bakje))  
5 Verwijder alle oude printopdrachten  
6 Installeer goede versie software  
7 Probeer nogmaals op een andere PC  
 
In gdp mfc application is een fout opgetreden:  
1 In BIOS instelling voor parallele poort op EPP zetten  
In programmer software tab Settings > Setup Port > "Use performance timer"  
veranderen in "Use multimedia timer"  
2 Verwijder alle oude printopdrachten  
 
Diverse Printerpoort Error oplossingen:  
Voor het lezen/schrijven met je printerpoort moet deze ingesteld zijn in de mode ECP. Bij oudere 
PC`s is dat in te stellen in de BIOS en bij jongere laptops zoals Compac/HP met windows XP heb je 
daarvoor een speciaal programma op de harde schijf. Dat staat meestal in de map van de fabrikant 
tezamen met gebruiksaanwijzingen en andere tools. Om in de BIOS te komen bij de oude PC`s moet 
je tijdens opstarten een knop indrukken. Meestal de "del" toets, maar het kan ook F2 zijn zoals bij 
Sony/Vaio. Als na het instellen de PC opnieuw gestart wordt, dan wordt de nieuw ingestelde mode 
geldig.  
 
Diverse Printerpoort Error oplossingen:  
Configuratiescherm-->Systeem--> tabblad Hardware --> Apparaatbeheer op klikken. Dan krijg je een 
venster met alle aangesloten apparaten. Dan klik je dubbel op Poorten (com & lpt) dan komen de 
poorten te staan met wat je er hebt op aangesloten. Je klikt dubbel op LPT1 en dan in het venster 
wat verschijnt op tabblad --> Poortinstellingen. Dan kan je de methode voor het filteren van 
bronnen selecteren. Daar moet je de optie aanklikken: ELKE INTERRUPT gebruiken die aan de poort 
wordt toegewezen. En dan op OK.  
 
PPS Mode:  
Batterij 2 seconden "verkeerd" plaatsen, en weer normaal terug zetten.  
 
Device not recognized  
Duidt op geen verbinding tussen PC en pager. Ligt in 99% van de gevallen aan slecht contact tussen 
progger en pager bij de eilandjes. Met de allereerste versie progtool (3 jaar terug) raakte de 
eilandjes vaak beschadigd. Zie je nu nog wel eens.  
 
Softwareversie's  
B800 = 1.04  
B802 = 1.04 / 1.06 / 1.09 / 1.12  
B800L = 2.65  
B802L = 4.00  
L=multi-language, Frans/Duits/Engels/NL 
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Contact 
 
Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat graag. U kunt ons bereiken via de onderstaande 
gegevens. 
 

Firecom 
Dir. J. Eerland 
Opperduit 71a 
2941AS Lekkerkerk 

info@p2000pagers.nl 

 

 Afhalen is alleen mogelijk op afspraak, neem hiervoor telefonisch contact op! 

 
Telefoon: +31630 010972 (graag voicemail inspreken) 
Fax:  +31180 664086 
    
Rabobank: 11.78.61.987 
IBAN: NL46 RABO 0117 8619 87 
BIC:  RABONL2U  
    
KvK nr. Rotterdam 24400128 
Btw nr. NL126325698B01 
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