Lyra 2 – adaptér klávesnice pro Amigu 1200
Úvod
Než přistoupíte k samotné instalaci adaptéru, ujistěte se, že máte dostatečně osvětlené pracovní
místo. Většina problémů při instalaci je způsobena drobnými detaily, které lze lehce přehlédnout při
nedostatečném osvětlení uvnitř počítače.
Adaptér Lyra 2 se instaluje nasazením na obvod řadiče klávesnice. Jeho správné upevnění vyžaduje
použití velké síly při nasazování speciální patice adaptéru na obvod. Proto je nutné umístit základní
desku Amigy na rovném, pevném povrchu. Lze však také jen podepřít desku zespod v místech, kde se
nachází řadič klávesnice. V žádném případ však nelze dopustit prohýbání základní desky při instalaci
adaptéru. V každém případě se neoplácí spěchat a je mnohem lepší demontovat celou základní desku
ze skříně.

Instalace
Nasaďte adaptér Lyra 2 na obvod řadiče klávesnice, tak jak je to vidět na obrázku. Může se stát, že
bude nutné lehce odklonit na stranu součástku v blízkosti řadiče, označený na obrázku. Jak již bylo
zmíněno, při instalaci adaptéru bude nutné použít značnou sílu. Pokud nebude adaptér nasazen na
řadič dostatečně dobře, nemusí Lyra 2 fungovat správně.

Používání
Připojenou PC klávesnici lze používat ihned po zapnutí počítače, bez nutnosti instalace jakýchkoli
ovladačů. V tomto případě budou klávesy "Windows" přemapovány jako "ALT" na Amize, a levý a
pravý "ALT" jako "Amiga" klávesy. Tuto záměnu kláves lze vypnout v konfiguraci adaptéru. Kompletní
popis konfigurace adaptéru přesahuje rozsah této krátké příručky.

Kompletní návod naleznete na internetu na adrese http://www.icomp.de/l2. Tento odkaz lze získat
také z klávesnice, po stisknutí klávesy "Pause".
Pokud chcete používat adaptér Lyra 2 s originálními Amiga klávesnicemi, pak před vlastní instalací
odstraňte jumper.
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