Indivision AGA MK2 1200 – instalační manuál
Vážený zákazníku,
děkujeme za zakoupení produktu firmy Individual Computers. Jsme přesvědčeni, že Váš nový flickerfixer splní vaše očekávání. Chceme však podotknout, že instalace tohoto zařízení v Amize 1200 není
jednoduchá záležitost a vyžaduje technické dovednosti. Před zahájením instalace si zajistěte dobře
osvětlené pracoviště.
Flicker-fixer by měl být instalován osobami, které mají v tomto směru již zkušenosti. Uživatelům, kteří
nikdy nezahlíželi dovnitř své Amigy, doporučujeme využití pomoci někoho zkušenějšího.
Začněte od rozšroubování skříně počítače. Následně odstraňte klávesnici, disketovou mechaniku,
pevný disk a plechový krycí plech. Před sebou nyní vidíte základní desku Amigy tak, jako na obrázku
níže:

Na obrázku je označen zákaznický obvod Lisa, který je odpovědný za tvorbu obrazu. Hnědá patice
Indivision AGA se připojuje právě na tento obvod. Konektor kabelu flicker-fixeru musí směrovat
napravo.
Položte základní desku Amigy na stabilní, rovný povrch. Umístěte patici na obvod Lisa, ale ještě
nepřitlačujte! Ujistěte se dobře, že všechny piny obvodu doléhají na patici. Jestli bude patice
pokřivena, může být poškozena silou, jakou budete muset za moment vynaložit. Patice je dobře
umístěna, pokud je její horní deska přesně vodorovně nad obvodem Lisa a nejde pootočit.
Nyní je čas na přitisknutí patice na samotný obvod. K tomu bude zapotřebí značná síla, ale
nepoužívejte k tomu žádné nástroje! Silné přitisknutí prsty vždy stačí. Zacvaknutí patice na obvodu
by mělo být zřetelně cítit a můžete to i slyšet. Nyní můžete připojit kabel ke konektoru na pravé
straně Indivision AGA MK2 a uložit jej uvnitř počítače tak, jak je vidět na následujícím obrázku:

Namontujte DVI konektor pomocí přiložených distančních matek. Ujistěte se, že kabel není nikde
přicvaknutý. Pokud povedete kabel tak, jak je znázorněno na obrázku, pak si dejte pozor obzvláště při
montáži disketové mechaniky. Může se stát, že kvůli vytvoření dostatku místa bude nutné trochu
upravit dolní stínící plech.
DVI adaptér se svými dlouhými šrouby je připraven na montáž dalšího, který může vyplnit volné
místo vedle DVI konektoru. Vzhledem k tomu, že nemůžeme vědět, jaký konektor to bude, není
v balení s Indivision dodávána zadní záslepka.
Doporučujeme opětovnou montáž horního krycího plechu. To je samozřejmě možné až po jejím
mírném upravení. Patřičným nástrojem je nutné vystřihnout otvor v krycím plechu nad Indivision
AGA takovým způsobem, aby se vyhnulo dotekům plechu se zařízením. Používání Amigy bez horního
krycího plechu je sice možné, ale může to způsobovat elektromagnetické rušení a dokonce také
občasné zamrzání počítače. Doporučuje se také propojení uzemnění flicker-fixeru s uzemněním
počítače. Lze jej připojit pod šroubek přichycující desku Indivision. Druhý konec připojíme ke
stínícímu plechu nebo k jednomu ze šroubků držících základní desku. Pokud je Amiga umístěna ve
skříni typu tower, lze uzemnění připojit ke kterékoli železné části skříně. Pokud je skříň z umělé
hmoty, vážně doporučujeme její výměnu za železnou.
Indivision AGA nevyžaduje žádný ovladač. Program k nastavení tohoto zařízení (včetně dokumentace)
a eventuální aktualizace firmware budou k dispozici na stránce výrobce (www.icomp.de) v průběhu
května až června roku 2012.
Indivision AGA je továrně nastaven pro zobrazování obrazu v normě PAL s obnovovací frekvencí 63
Hz, obrazovky v módu NTSC jsou zobrazovány s obnovovací frekvencí 76 Hz. Jedná se o frekvence
podporované moderními monitory a plochými LCD obrazovkami. Obraz z Indivision by měl tak být
viditelný ihned, bez jakéhokoli nastavování. Některé monitory obzvláště s DVI vstupy, však nemusí
tyto frekvence akceptovat, jelikož Indivision generuje obraz s mírně nestandardními frekvencemi.
V tomto případě doporučujeme použití adaptér DVI na VGA a připojení Amigy k monitoru pomocí
VGA konektoru, než bude zpřístupněn program pro regulaci rozměrů a frekvence obrazu. Tento
program umožní nastavení pro prakticky jakýkoli monitor.
Váš nový flicker-fixer si poradí v podstatě s libovolným grafickým AGA módem. Výjimkou jsou módy
A2024, které nejsou v současné chvíli zobrazovány. Samozřejmě existují také módy s diskutabilním

přínosem, například Super72 se 150 řádky po 800 pixelech. Nicméně pokud někomu takové rozlišení
vyhovuje, Indivision je zobrazí. Nicméně bez programu pro úpravu parametrů obrazu je zobrazení
více exotických módů možné pouze na vysoce kvalitních MultiScan monitorech.
Při práci na LCD monitorem může být užitečné, pokud Amiga nebude zobrazovat overscan oblast
v barvě pozadí, ale černé barvě. Na Aminetu lze najít program BorderBlank (util/boot/BBlank.lha),
který je k tomuto účelu přímo určen.
Kromě standardních grafických módů podporuje Indivision AGA rovněž mód HighGFX v rozlišení 1024
× 768 bodů. Ovladač pro tento mód se nachází také na Aminet, v adresáři driver/moni.
Hnědá patice, která se nasazuje na obvod Lisa je mechanicky upravena tak, aby se zlepšil kontakt
s nožkami obvodu Lisa. Stopy této úpravy jsou dobře viditelné, ale nemají vliv na správnou funkčnost.
Odpory R23 a R24 nejsou osazeny záměrně.
Po instalaci flicker-fixeru budete určitě používat Workbench ve větších rozlišeních než doposud.
Pamatujte, že to znamená mnohem větší zatížení čipsetu a to může ukázat jeho slabá místa. Některé
základní desky mohou generovat mihotající se pixely v průběhu zahřívání zařízení (30 – 60 minut).
Toto není vinou Indivision AGA, stává se to také i bez flicker-fixeru a je to viditelné na monitorech
pracujících na frekvenci 15kHz. Dříve jste si toho nemuseli všimnout.
Pokud se tento problém u Vás projevuje, lze jej poměrně lehce odstranit. Ve většině případů stačí
miniaturní ventilátor umístěný u obvodu Alice. V komplikovanějších případech bude nutná
modifikace základní desky. V tomto případě požádejte o pomoc svého dodavatele nebo někoho ze
zkušenějších Amigistů.

Instalace v Amize 4000T
V Amize 4000T se čip Lisa nachází poblíž konektoru klávesnice. Konektor pro kabel Indivision AGA
MK2 směřuje k přední části počítače (ke straně patic pro paměti SIMM). Malá dírka v blízkosti patice
flicker-fixeru umožňuje přístup k PAL/NTSC přepínači na základní desce.
Pokud vlastníte větší procesorovou kartu, pak jí bude nutné v průběhu instalace flicker-fixeru
vyjmout. Malé karty, jako např. Commodore A3640, mohou zůstat na místě. Uzemnění karty je
nejlepší připojit k jedné ze dvou šroubků přidržujících základní desku v blízkosti obvodu Lisa.

Pomoc v případě problémů
Pokud máte problémy se svým flicker-fixerem, požádejte o pomoc svého prodejce. V minimu
případů, kdy si technici prodejce nedokáží s problémem poradit, se můžete obrátit přímo na firmu
Individual Computers. Prosíme o pochopení, nejsme schopni odpovídat na otázky přímo od uživatelů,
pokud nebyly zadány prostřednictvím prodejců.
V minulosti docházelo často k nedorozuměním, jelikož jak zaměstnanci prodejců, tak i zaměstnanci
firmy Individual Computers (technici, projektanti, programátoři) jsou často aktivní na diskuzních
fórech. Jedná se však pouze o soukromou činnost – jsou to fanoušci Amigy, stejně jako Vy. Pamatujte,
že žádné z těchto diskuzních fór není oficiální technická podpora pro majitele našich produktů.
Oficiální podpora je k dispozici pouze skrze prodejce.
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