RTC modul – instalační manuál
Vážený zákazníku,
děkujeme za zakoupení produktu firmy Individual Computers. Před přistoupením k samotné instalaci
je nezbytné důkladné přečtení této příručky. Výrobce neodpovídá za poškození způsobené špatnou
instalací. Jako při každé jiné precizní práci je nejdůležitější seznámit se se správným postupem.
Baterie pro zálohování nastavení hodin není v kompletu dodávána s ohledem na unijní směrnici
WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment), řešící zákon o odpadu z elektrických a
elektronických zařízení. Jedná se o klasickou lithiovou baterii s označením CR1220 a napětím 3V,
která je dostupná ve většině obchodů s elektronikou. Baterii je nutné instalovat znakem plus nahoru.
Doporučujeme používat značkové baterie s ohledem na možnost úniku elektrolytu z baterie.
RTC modul lze připojit na clockport základní desky A1200 (fotografie nalevo) nebo na clockport na
turbokartách ACA1220/1232 (fotografie napravo). V jiných clockportech nebude modul pracovat. Po
instalaci modulu a před zapnutím napájení je znovu nutná kontrola zapojení. Modul musí být správně
umístěn v konektoru a neměl by být přesunut na žádnou stranu. Zkontrolujte, jestli obě řady pinů
správně sedí v konektoru. Špatné zapojení může způsobit zkrat a poškodit jak modul, tak i počítač
(nebo turbokartu). Takováto poškození nejsou kryta zárukou!
RTC modul nevyžaduje instalaci žádných ovladačů a operační systém jej detekuje automaticky. Pokud
používáte Kickstart a systém 1.3, je způsob použití příkazů Setclock a Date popsán v manuálu
AmigaDOS. Pro uživatele Kickstartu a systému 2.0 nebo novějšího, návod pro Workbench popisuje
způsob nastavení času pomocí nastavení systému. Jestli hodiny nejsou v systému viditelné, pak to
může znamenat nutnost jeho zresetování. To se nikdy neprovádí vyndáním baterie! Pro reset obvodu
hodin slouží příkaz "Setclock reset".

Baterie
Baterie je nutná k napájení nastavení hodin, když je počítač vypnut. Tuto baterii není možné nabíjet,
ale napětí odebírané obvodem hodin je tak malé, že prakticky trvá velice dlouho, než se úplně vybije.
Baterie tak prakticky vydrží až dokonce životnosti, kterou jí určil její výrobce.
Baterii není možné vyhazovat do koše na smetí. Po své životnosti musí být odevzdána v místě sběru
elektronického odpadu. V případě potřeby likvidace celého modulu, má být baterie vyjmuta a oba
díly zlikvidovat odděleně do odpovídajících kontejnerů. Pamatujte: elektronické obvody ani baterie
není možné vyhazovat do obvyklého odpadu!
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