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Windows 10 Fall Creators Update 

Wydana w październiku 2017 duża aktualizacji systemu Windows o numerze 1709 (16299.125), 
tzw. Fall Creators update jest przyczyną braku działania przycisku  przechwytującego zdjęcia w 
przewodowej wersji urządzeń FireFly. Problem ten dotyczy również wielu kamer USB 
produkowanych przez innych producentów.   

W poprzedniej wersji system Windows 10 błąd ten mógł się pojawiać tylko sporadycznie.   

Rozwiązaniem tego problemu może być odinstalowanie programu FireFly Pro i zainstalowanie go 
ponownie, ale po niektórych aktualizacjach nie jest to skuteczne. 

Firma Microfoft jest świadoma tego błędu i opracowuje aktualnie odpowiednią poprawkę 
systemową, która powinna rozwiązać problem w najbliższej przyszłości.  

Również firma FireFly pracuje nad nową docelową wersją oprogramowania, które będzie 
wykorzystywało inne mechanizmy komunikacji przewodowej przez port USB, odporne na 
uwarunkowania systemowe. 

Na dzień dzisiejszy są dwa rozwiązania tego problemu, A lub B, które zostały przedstawione na 
kolejnych stronach. 

  



 

A. Instalacja programu FireFly PRO wersji 1.8.8,  

Nie jest wersją docelową, ale powinna rozwiązać problem, gdy rozwiązanie w p.B nie jest 
możliwe.  

Wykonaj poniższe kroki. 

1. Na wszelki wypadek zrób kopię zapasową dotychczasowych zdjęć.  
Przejdź do Dokumenty i następnie FireflyPro. Skopiuj gdzieś foldery Picture oraz Video. 

2. Pobierz plik ze strony medyczny-blog.pl/download/FireflyPro188.zip i wyodrębnij (rozpakuj) z 
niego dwa inne pliki:  
- FFP_removal_1.0.exe oraz  
- FFPv1.88 (updated+).exe. 

3. Uruchom i zainstaluj program FFP_removal_1.0, który usunie dotychczasową wersje 
programu FireflyPro. 

4. Zrestartuj komputer.  

5. Sprawdź aktualizacje systemu Windows (Windows Update) i jeśli są, wymuś ich instalacje.  

6. Zrestartuj komputer.  

7. Uruchom i zainstaluj program instalacyjny: FFPv1.88(updated+).exe  

8. Zrestartuj komputer.  

9. Uruchom program FireFly PRO i sprawdź, czy działa poprawnie. 

  

http://medyczny-blog.pl/download/FireflyPro188.zip


B. Wycofanie aktualizacji w systemie Windows 

Aby powrócić do starszej wersji systemu Windows 10 (sprzed poprawek), wymagane są 
następujące kroki. 

Otwórz ustawienia systemu Windows, np. za pomocą  przycisków “Window + I”. 

Kliknij w opcję “Aktualizacja i zabezpieczenia”. 

 

W oknie “Aktualizacja i zabezpieczenia”, przejdź do zakładki “Odzyskiwanie”. 

Jeśli istnieje sekcja “Wróć do poprzedniej wersji Windows 10”, kliknij w przycisk “Rozpocznij” 
poniżej sekcji. W przeciwnym razie, powrót do wcześniej wersji nie jest niemożliwy i przejdź do 
punktu A. 

 

Zatwierdź wszystkie pytania, które następnie się pojawią. 

 

W przypadku napotkania problemów, skontaktuj się ze sklepem diaMedica: 
biuro@diamedica.pl.    

mailto:biuro@diamedica.pl

