Indivision AGA MK2 1200 - krótka instrukcja obsługi
Drogi kilencie
Dziękujemy za zakup produktu Individual Computers. Jesteśmy przekonani, że Twój nowy flicker-fixer spełni
Twoje oczekiwania. Chcemy jednak podkreślić, że instalacja tego urządzenia w Amidze 1200 nie jest prosta i wymaga
nieco technicznych umiejętności. Przed rozpoczęciem pracy zadbaj o dobre oświetlenie swojego biurka.
Flicker-fixer powinien być instalowany przez osoby z doświadczeniem w tego typu pracach. Użytkownikom, którzy
nigdy nie zaglądali do wnętrza swojej Amigi, polecamy zaangażowanie do pomocy osoby z doświadczeniem.
Zacznij od rozkręcenia obudowy komputera. Następnie wyjm klawiaturę, stację dysków, dysk twardy i blaszany
ekran. Przed sobą masz teraz płytę główną Amigi tak, jak na poniższym zdjęciu:

Na zdjęciu zaznaczono układ scalony Lisa, który odpowiada w Amidze za wytwarzanie obrazu. Brązowa
podstawka Indivision AGA jest nakładana na ten układ. Złącze kabla filcker-fixera musi być skierowane w prawo.
Połóż płytę główną Amigi na stabilnej, poziomej powierzchni. Umieść podstawkę na układzie Lisa, ale jeszcze nie
dociskaj! Upewnij się dobrze, że wszystkie piny układu zgrywają się z podstawką. Jeżeli podstawka będzie
przekrzywiona, może zostać zniszczona siłą, jaką za chwilę trzeba będzie przyłożyć. Podstawka jest dobrze
umieszczona, jeżeli jej płytka jest dokładnie poziomo nad układem Lisa i nie da się jej obrócić.
Pora teraz na wciśnięcie podstawki na układ. Trzeba do tego sporo siły, ale nie używaj żadnych narzędzi! Silne
naciśnięcie kciukami zawsze wystarczy. Zatrzaśnięcie się podstawki na układzie powinno dać się odczuć. Teraz możesz
podłączyć kabel do złącza z prawej strony Indivision AGA MK2 i ułożyć go we wnętrzu komputera tak, jak na poniższym
zdjęciu.

Zamontuj przejściówkę DVI przy pomocy dołączonej do zestawu śruby dystansowej. Upewnij się, że kabel nie
jest nigdzie przygnieciony. Jeżeli poprowadzisz kabel tak, jak na zdjęciu, uważaj szczególnie przy montowaniu stacji
dysków. Może się okazać, że w celu zrobienia miejsca na kabel trzeba trochę zmodyfikować dolną blachę ekranu.
Przejściówka DVI ze swoją długą śrubą jest przygotowana na montaż dodatkowego gniazda, które może
wypełnić miejsce obok gniazda DVI. Ponieważ nie wiadomo jakie to może być gniazdo, w komplecie z Indivision nie ma
tylnej zaślepki.
Zalecamy założenie z powrotem górnej blachy ekranu. Jest to oczywiście możliwe tylko po jej zmodyfikowaniu.
Odpowiednim narzędziem trzeba wyciąć otwór w ekranie nad Indivision AGA w taki sposób, żeby uniknąć zwarć blachy z
urządzeniem. Używanie Amigi bez górnego ekranu jest możliwe, ale może powodować emisję zakłóceń
elektromagnetycznych, a nawet przypadkowe zawieszanie się komputera. Warto też połączyć przewodem masę filckerfixera z masą komputera. Można go zamocować pod śrubę mocującą podpórkę do płytki Indivision. Drugi koniec
dołączamy do blachy ekranu albo pod jeden z wkrętów mocujących płytę
główną. Jeżeli Amiga jest zamontowana w wieży, przewód masy można dołączyć do jakiejkolwiek metalowej części
obudowy. Gdy obudowa jest plastikowa, poważnie zalecamy zmianę jej na metalową.
Indivision AGA nie potrzebuje sterowników, stąd nie ma w zestawie dyskietki z oprogramowaniem. Programy do
regulacji i konfiguracji urządzenia (wraz z dokumentacją) oraz ewentualne aktualizacje firmware będą dostępne na naszej
stronie www.icomp.de od czerwca 2012.
Indivision AGA jest fabrycznie skonfigurowany do wyświetlania obrazu PAL z częstotliwością odświeżania 63 Hz,
ekrany w trybie NTSC są wyświetlane z odświeżaniem 76 Hz. Są to częstotliwości w zakresie obsługiwanym przez
współczesne monitory zarówno kineskopowe jak i LCD. Obraz z Indivision powinien więc być widoczny od razu, bez
żadnych regulacji. Niektóre monitory z wejściami DVI mogą jednak nie akceptować tych częstotliwości, ponieważ nieco
odbiegają od typowych. W takim wypadku zalecamy użycie przelotki DVI na VGA i podłączenie Amigi do monitora z
gniazdem VGA, zanim udostępnimy program do regulacji
rozmiarów i częstotliwości obrazu. Program ten pozwoli na dopasowanie się do praktycznie dowolnego monitora.
Twój nowy flicker-fixer poradzi sobie w zasadzie z dowolnym trybem graficznym AGA. Wyjątkiem są tryby A2024,
które aktualnie nie są wyświetlane. Oczywiście są też tryby o dyskusyjnej przydatności, na przykład Super72 ze 150
liniami po 800 pikseli. Niemniej jeżeli komuś odpowiadają takie rozdzielczości, Indivision je wyświetla, jakkolwiek bez
programu do regulacji parametrów obrazu
wyświetlenie bardziej egzotycznych trybów może być możliwe tylko na wysokiej klasy monitorze multiscan.
Przy pracy z monitorem LCD warto wyłączyć brzegi ekranu tak, aby były wyświetlane na czarno. Na Aminecie
znaleźć można program BorderBlank (util/boot/BBlank.lha) przeznaczony do tego celu.
Oprócz standardowych trybów graficznych Indivision AGA obsługuje również tryb HighGFX w rozdzielczości 1024
× 768 pikseli. Sterownik tego trybu znajduje się również na Aminecie, w katalogu util/wb.
Brązowa podstawka zakładana na układ Lisa jest poddana dodatkowej obróbce mechanicznej polepszającej
kontakt z nóżkami układu. Ślady tej obróbki są widoczne, ale nie mają wpływu na prawidłowość działania. Oporniki R23 i
R24 są celowo nie zamontowane.
Po instalacji flicker-fixera z pewnością będziesz używać Workbencha w większych rozdzielczościach niż
dotychczas. Pamiętaj, że to oznacza znacznie większe obciążenie chipsetu i może ujawnić jego słabości. Niektóre płyty
główne mogą generować migoczące piksele po kilkudziesięciu minutach nagrzewania. Nie jest to winą Indivision AGA,
zdarza się to również bez flicker-fixera i jest widoczne na monitorach PAL/NTSC. Wcześniej mogło to ujść Twojej
uwadze.
Jeżeli takie zjawisko zachodzi, można z nim sobie w miarę łatwo poradzić. W większości przypadków wystarcza
miniaturowy wentylator zamontowany na układzie Alice. W przypadkach ciężkich może zajść konieczność modyfikacji
płyty głównej. Zapytaj wtedy o radę sprzedawcę lub doświadczonych amigowców.
Instalacja w Amidze 4000T
W Amidze 4000T układ Lisa znajduje się w pobliżu gniazda klawiatury. Złącze kabla Indivision AGA MK2 jest
skierowane w stronę przodu komputera (czyli w stronę gniazd pamięci SIMM). Małe wycięcie w pobliżu podstawki flickerfixera pozostawia dostęp do zworki PAL/NTSC na płycie głównej.
Jeśli posiadasz dużą kartę procesorową, trzeba będzie ją wyjąć na czas instalacji flicker-fixera. Małe karty, takie
jak Commodore A3640, mogą pozostać na miejscu. Przewód masy najlepiej podłączyć do jednej z dwóch śrubek
mocujących płytę główną w pobliżu układu Lisa.

Pomoc w razie problemów
Jeżeli masz problemy ze swoim flicker-fixerem poproś o pomoc sprzedawcę. W rzadkich przypadkach, gdy
technicy sprzedawcy nie poradzą sobie z problemem, zwrócą się bezpośrednio do Individual Computers. Prosimy o
zrozumienie, nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania bezpośrednio od użytkowników, jeżeli nie zostały zadane za
pośrednictwem sprzedawców.
W przeszłości dochodziło na tym tle do nieporozumień, ponieważ pracownicy sprzedawców, jak i pracownicy
Individual Computers (technicy, projektanci, programiści) są często aktywni na amigowych forach. Jest to jednak
aktywność wyłącznie hobbystyczna - to pasjonaci Amigi, tak samo jak Ty. Pamiętaj, że żadne z amigowych forów
dyskusyjnych nie jest forum wsparcia dla nabywców naszych produktów. Oficjalne wsparcie jest dostępne wyłącznie
poprzez sprzedawców.
(c) 2012 Individual Computers Jens Schönfeld GmbH. Do użytku domowego. Sprzęt nie jest zaprojektowany do
stosowania, zatwierdzony do użytku ani jego działanie nie jest gwarantowane w systemach podtrzymania życia i innych
krytycznych zastosowaniach.
Nazwy i znaki towarowe użyte w tej instrukcji pozostają własnością ich posiadaczy. Firma Individual Computers nie jest
stowarzyszona z żadnym z nich.
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