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Programmeer-instructie Birdy WF Datum: 31-05-2015 

 

1 Software downloaden: 
Download de software van onze website (Er is geen MAC versie beschikbaars) via de 
volgende link: 
http://www.firecom.nl/WebRoot/Pins/Shops/0803193/5516/D9C6/458D/F925/76C8/0A0
C/05E0/1B24/TPLpagers_v_3.02.3_build_2.zip 
 
 
2 Software installeren: 
Met de muis op het bestand gaan staan, rechtse muistoets klik => alles uitpakken. 
 
 
Dubbelclick nu op TPLpagers.exe

 
 
Wanneer de software een foutmelding geeft => ga dan naar aanvulling 1 onderin dit 
document. 
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3 Programma instellingen: 
Communicatie met Birdy => communicatiepoort => Poort aanklikken => Selecteer 

 
-‐	  Wanneer	  het	  programma	  geen	  enkele	  compoort	  waarop	  de	  programmer	  was	  
aangesloten	  kan	  vinden,	  de	  USB-‐kabel	  losnemen	  en	  weer	  terugsteken,	  dan	  
wordt	  de	  USB-‐poort	  geüpdatet,	  en	  kun	  je	  de	  pager	  uitlezen	  en	  proggen.	  
	  
Opties	  =>	  BirdyWP	  Flex	  aanvinken	  
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Controleer	  nu	  of	  bij	  Mode	  =>	  BirdyWP	  Flex	  geselecteerd	  is.	  

 
 
4 Instellen taal: 
Kies taal => Nederlands 
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4 Uitlezen pager: 
Pager eerst aanzetten met rechtse knop. Indien deze niet aangaat, even in de oplader 
plaatsen, en dan aanzetten. Dan is de accu nog te leeg. 
Pager	  in	  programmeer	  unit	  klikken.	  
Pager	  gaat	  vervolgens	  in	  "programmeer	  modus".	  
De blauwe balk zal langzaam verschijnen.

 

 
Het programmeren gaat op soortgelijke manier. 
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Aanvulling 1: 
Indien U een dll-error melding krijgt (niet kunnen vinden van bestand ftd2xx.dll). 
 
Wat Is FTD2XX.dll? 
FTD2XX.dll is een type van DLL file geassocieerd met FTDIChip CDM Drivers ontwikkelt 
door Eq-3voor het Windows Besturingssysteem. De laatst bekende versie van FTD2XX.dll 
is 3.01.18, dat werd geproduceerd voor Windows. 
Dit zijn gedeelde bestanden, DLL bestanden bestaan buiten de software-applicatie zelf. 
Hoewel dit vele voordelen voor software-ontwikkelaars biedt, kan men door deze 
scheiding ook een mogelijkheid om in de problemen te komen. 
 

In 95% Van de gevallen staan de benodigde DLL files al op Uw computer. Deze worden 
namelijk ook vaak gebruikt voor randapparatuur zoals printers, programmeer hardware 
etc. 
Indien dat niet het geval is, zullen ze alsnog handmatig toegevoegd moeten worden (dit 
hoeft maar één keer. 

Optie 1: 
- Bij Windows 7 “als administrator uitvoeren aanvinken” daarmee omzeil je de ftd2xx.dll 
melding. 
 
Met de muis op het bestand TPLpagers.exe gaan staan, rechtse muistoets klik, uitvoeren 
als Administrator kiezen. 
	  
Optie 2: 
- Bijgaand ook nog een driver link: 
http://download.dll-files.com/fixer/file/dffsetup-ftd2xx.exe 
Deze driver installeren, dat zou het probleem ook moeten oplossen. 
Optie 3: 
- Bestanden downloaden van onze website. Er staan 2 downloads, verschillen zijn ons 
nog onbekend. 
 
Beide downloaden, unzippen, en in Birdy installatie directory of C:/windows neerzetten. 
Ga nu weer door naar installeren software. 
 
Aanvulling 2: 
Geluiden tips: 
1) De Birdy geeft het geluid van het hoogst capcode nummer (dus liggend aan de 
capcode zelf en niet de plek waar hij geprogrameerd staat). 
2) In het programma komt bijv. het geluid van nummer 19 overeen met het geluid van 
nummer 18 in de pager. 


