IDE64 dokumentáció
A PC-Link PC-C64 kapcsolat előkészítése a használatra – v4.1 USB
1. PC szoftver felmásolása (C64-re nem kell telepíteni semmit, IDEDOS tartalmazza)
- Töltsd le a PC-re való drivert: http://www.ftdichip.com/Drivers
- Csomagold ki pl. a C:\ideserv mappába (vagy ahova akarod csak tudd hol van)
- Töltsd le az ideservd programot: http://www.ide64.org
- Csomagold ki ezt is oda ahova az előzőt!
2. Állítsd össze a C64-et, és dugd a helyére az IDE64-et, a C64-et még ne kapcsold be!
3. Dugd össze a PC-t és az IDE64-et USB kábellel (A-Mini USB kábel)
4. Kapcsold be a C64-et! Ha bejött a Ready, akkor a PC fel fogja dobni az új hardver varázslót.
5. Válaszd a „Te keresed meg a drivert”, és tallózd be az először letöltött drivert ahova
kicsomagoltad.
Automatikusan fel fogja ismerni, és felteszi az univerzális soros portot.
(Ezután már mindig megtalálja ha rádugod a C64-re)
6. Indítsd el az ideservd-usb.exe programot! Meg fogja találni a C64-et és kiírja hogy OK! ha
mindent jól csináltál. Ezután ha használni akarod már csak az összedug, bekapcsol, PC- program
indít lépések kellenek.

A PC-Link PC-C64 kapcsolat előkészítése a használatra – Ethernet
RR-Net, vagy ETFE kártyával számítógépes hálózaton keresztül is működik a PC-Link. Ennek
feltétele, hogy rendelkezzünk a bővítővel, és megfelelő IDEDOS legyen az IDE64-be égetve.
1. PC szoftver felmásolása (C64-re nem kell telepíteni semmit, IDEDOS tartalmazza)
- Töltsd le az ideservd programot: http://www.ide64.org
- Csomagold ki ahova tetszik, innen indítható majd a program.
- Írdd át az indító szkriptfájlt a megfelelő IP címre amit adsz a hálózaton a C64-nek.
A Mac cím maradhat alapértelmezetten ha nem módosítottad a z IDE64 Setupjában.
2. Állítsd össze a C64-et, és dugd a helyére az IDE64-et, valamint a hálózati kártyát. Catlakoztasd a
számítóképhez keresztkábellel, vagy egy switch-hez patch kábellel amihez a PC is csatlakozik.
4. Kapcsold be a C64-et! Ha bejött a Ready, akkor a PC-n indítható az ideservd-eth.exe
indítószkriptjét amit átírtál. Meg fogja találni a C64-et és kiírja hogy OK! ha mindent jól
csináltál. Ezután ha használni akarod már csak az összedug, bekapcsol, PC- program indít
lépések kellenek.

A PC-Link használata
egyszerű. A PC fájl szerverként üzemel amit a C64 14-es egységként lát. Működik a load"$",14 is
de a MAN programmal sokkal egyszerűbb a kezelése. Látod a PC teljes merevlemez tartalmát, és
tudsz ide-oda másolni az eszközök között. Közvetlenül a PC-ről is tudsz programot betölteni a 14es egységről, de ha utántöltős ugye akkor ki fog akadni ha nem kezeli a program. Inkább csak
másolásra használd.

