Moduł RTC - instrukcja
Dziękujemy za zakup produktu Individual Computers. Dokładne przeczytanie instrukcji jest
konieczne przed przystąpieniem do instalacji. Producent nie odpowiada za uszkodzenia spowodowane
nieprawidłową instalacją. Jak przy każdej precyzyjnej pracy, przed instalacją należy zadbać o prawidłowe
oświetlenie.
Bateria zegara czasu rzeczywistego nie jest dostarczana w komplecie ze względu na unijną
dyrektywę WEEE, regulującą zasady utylizacji odpadów elektronicznych. Jest to typowa bateria litowa o
oznaczeniu CR1220 i napięciu 3V, dostępna w sklepach z elektroniką. Baterię należy zamontować znakiem
plusa (bieguna dodatniego) do góry. Zalecamy używanie baterii markowych, ze względu na ryzyko korozji
wywołanej wyciekiem elektrolitu z baterii.
Moduł RTC można podłączyć do portu zegara na płycie głównej A1200 (zdjęcie po lewej), albo do
złącza zegara na kartach turbo ACA1220/1232 (zdjęcie po prawej). Moduł nie zadziała w innych portach
zegara. Po zamontowaniu modułu, a przed włączeniem zasilania trzeba sprawdzić poprawność instalacji.
Moduł powinien być poprawnie umieszczony na złączu, nie powinien być przesunięty w żadna stronę.
Sprawdź, czy oba rzędy pinów weszły w gniazdo. Błędne podłączenie może spowodować zwarcie i
uszkodzić zarówno moduł jak i komputer (lub kartę turbo). Tego rodzaju uszkodzenia nie są objęte
gwarancją!
Zegar czasu rzeczywistego nie potrzebuje sterowników. System operacyjny wykrywa go
automatycznie. Jeżeli używasz Kicstartu i systemu 1.3, sposób użycia komend Setclock i Date jest opisany
w instrukcji AmigaDOS. Dla użytkowników Kicstartu i systemu 2.0 lub nowszego, instrukcja Workbencha
opisuje sposób ustawienia czasu przy pomocy ustawień systemu. Jeżeli zegar nie jest widziany przez
system, może to oznaczać potrzebę jego zresetowania. Nie należy tego nigdy robić przez zwieranie baterii!
Do zerowania układu zegara służy komenda "Setclock reset".
Bateria
Bateria jest potrzebna do zasilania układu zegara, gdy komputer jest wyłączony. Baterii tej nie
można ładować, ale moc pobierana przez układ zegara jest tak mała, że w praktyce zjawisko
samorozładowania się baterii wyczerpie ją szybciej niż układ zegara. Najczęściej bateria pracuje co najmniej
do końca swojego czasu przydatności do użytku, jaki producent wydrukował na opakowaniu.
Baterii nie można wyrzucać do kosza na śmieci. Gdy tylko jest to możliwe należy ją wyrzucić w
punkcie zbiórki zużytych baterii. W przypadku konieczności wyrzucenia całego modułu, baterię należy
wymontować i wyrzucić oba elementy oddzielnie do odpowiednich pojemników. Pamiętaj: ani układów
elektronicznych ani baterii nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi śmieciami!
Uwagi
Moduł zegara RTC nie jest zaprojektowany, autoryzowany do użycia, oraz nie gwarantuje się jego
przydatności w systemach i urządzeniach podtrzymania życia ani innych krytycznych zastosowaniach.
Użycie tego modułu w wyżej wymienionych zastosowaniach odbywa się całkowicie na ryzyko nabywcy.
Nazwy i znaki handlowe użyte w tej instrukcji pozostają własnością posiadaczy praw do nich. Żaden z tych
posiadaczy nie jest stowarzyszony z Individual Computers.
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