Rapid Road dla karty X-Surf 100 - krótka instrukcja obsługi
Dziękujemy za zakup produktu Individual Computers. Jesteśmy przekonani, że nasz nowy kontroler USB zaspokoi
Twoje oczekiwania. Chcielibyśmy jednak podkreślić, że, chociaż instalacja urządzenia wydaje się łatwa, to wymaga
ostrożności i skupienia. Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone. Przeczytaj tę instrukcję do końca przed
przystąpieniem do montażu.
Instalacja sprzętu
Otwórz komputer i wyjmij kartę X-Surf-100, aby mieć łatwy dostęp do portu rozszerzeń karty. Podłącz RapidRoad
do X-Surfa. Dwa białe złącza zasilania powinny być skierowane do tyłu karty, w stronę metalowego "śledzia". Teraz włóż z
powrotem kartę X-Surf-100 do slotu Zorro. Sprzęt jest już zainstalowany, pora uaktywnić porty USB.
Instalacja oprogramowania
RapidRoad potrzebuje do działania stosu USB Poseidon w wersji 4.5. Archiwum instalacyjne Poseidona można
pobrać ze strony http://www.icomp.de lub www.retroami.com.pl (z karty produktu RapidRoad). Instalację oprogramowania
najlepiej wykonać po montażu sprzętu, korzystając ze skryptu instalacyjnego. Dzięki temu odpowiednia konfiguracja
Poseidona zostanie wykonana automatycznie. Jeżeli masz starszą wersję Poseidona, zaktualizuj ją skryptem do wersji 4.5.
Przed użyciem Tridenta (interfejsu graficznego Poseidona) niezbędna jest instalacja MUI (Magic User Interface).
MUI można ściągnąć z Aminetu. Wersja 3.8 znajduje się w archiwum util/libs/mui38usr.lha.
Po instalacji Tridenta można znaleźć w katalogu "Prefs" Workbencha. Trident wymaga rozdzielczości ekranu co
najmniej 400 pikseli w pionie, trzeba więc użyć trybu graficznego PAL lub NTSC z przeplotem. Jeżeli aktualnie używasz
trybu o mniejszej rozdzielczości w pionie, możesz go zmienić programem "Screenmode" również znajdującym się w
katalogu "Prefs".
Kolejny krok może zostać pominięty, jeżeli skrypt instalacyjny automatycznie skonfigurował Poseidona. Jeżeli nie,
to w oknie Tridenta użyj przycisku "Controller". W głównym oknie zostanie wyświetlona lista kontrolerów USB, najczęściej
pusta. Kliknij "New" i wybierz sterownik "rapidroadxs100.device". Teraz można już uaktywnić RapidRoad klikając w "Online"
w głównym oknie. Poniżej zostaną wyświetlone informacje o poprawnej inicjalizacji Poseidona i błędach jakie ewentualnie
mogą wystąpić.
Czas na pierwszy test: podłącz pamięć USB do jednego z portów. Powinna zostać automatycznie wykryta przez
Poseidona, co zasygnalizuje wyświetlając okienko z informacją.
Dodatkowe zasilanie
RapidRoad może dostarczyć do 1,5 A zasilania na każdym z portów USB. To trzy razy więcej niż definiuje standard
USB, więc powinno wystarczyć nawet dla wyjątkowo prądożernych urządzeń. Niestety takiej mocy nie da się pobrać z
zasilacza Amigi przez slot Zorro. Jeżeli nie używasz dla takich urządzeń aktywnego huba USB z własnym zasilaczem,
powinieneś podłączyć dodatkowe zasilanie bezpośrednio z zasilacza do RapidRoad. Wykorzystaj kable do zasilania stacji
dysków i dowolne z dwóch białych złącz zasilania na RapidRoad.
Więcej dokumentacji
Pełen opis wszyskich funkcji Poseidona znacznie wykracza poza zakres tej krótkiej instrukcji. Wraz z Poseidonem
instalowana jest pełna instrukcja jego obsługi w dwóch językach. Warto się z nią zapoznać.

Dodatkowe podpowiedzi i zdjęcia znajdziesz na http://www.icomp.de. Zapoznanie się z nimi ułatwi pracę z
RapidRoad.
Obsługa klienta
Jeżeli masz problemy z zakupionym sprzętem, poproś o pomoc sprzedawcę. Prosimy o zrozumienie, możemy
odpowiadać tylko na zapytania zadane za pośrednictwem sprzedawców, lub zapytania klientów, którzy kupili urządzenia
bezpośrednio
u nas. Chris Hodges, autor stosu USB Poseidon, nie odpowiada mailowo na pytania dotyczące RapidRoad.
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 wyłącznie
aktywność hobbystyczna, to pasjonaci Amigi, tak samo jak Ty. Pamiętaj, że żadne z amigowych forów nie jest forum
wsparcia dla nabywców naszych produktów. Oficjalne wsparcie jest dostępne wyłącznie poprzez sprzedawców.
© 2014 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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