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INFORMACJE OGÓLNE
Karta F-USB przeznaczona jest do odbiorników firmy DTM System, wyposażonych w odpowiednie złącze. Umożliwia podłączenie
odbiornika radiowego do komputera poprzez port USB i pozwala na zarządzanie i programowanie z użyciem aplikacji LocalFlex
dostępnej do pobrania na stronie producenta www.dtm.pl. Fabrycznie karta F-USB dostarczana jest z przewodem kątowym
microUSB.

DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE
h Współpraca z odbiornikami radiowymi firmy DTM System wyposażonymi w złącze karty 36 pin;
h Zasilanie poprzez złącze karty;
h Temperatura pracy od -20°C do +55°C;
h Gabaryty karty F-USB [mm]: 64x26x6;
h Kątowy przewód microUSB 1,8m;
dioda sygnalizacyjna
h Aplikacja LocalFlex do pobrania ze strony www.dtm.pl.
LINK/ACT
dioda sygnalizacyjna
AUT

gniazdo microUSB

złącze karty 36 pin

Rys. 1 Karta F-USB z opisem poszczególnych elementów funkcjonalnych.

1. INSTALACJA KARTY F-USB W ODBIORNIKU FLEX
Instalacja w odbiorniku FLEX polega na umieszczeniu karty F-USB na płytce odbiornika w 36 pinowym gnieździe przeznaczonym do
dedykowanych kart. Po umieszczeniu karty w złączu należy podłączyć ją kablem USB do komputera.
Karta F-USB posiada dwie diody sygnalizacyjne LED obrazujące aktualny stan pracy karty:
Dioda zielona
AUT

Dioda żółta
LINK/ACT

Opis
gotowość do podłączenia do komputera
prawidłowe połączenie z komputerem
prawidłowe połączenie z aplikacją LocalFlex

mruga

świeci

nie świeci

Tab. 1 Opis diod sygnalizacyjnych karty F-USB.

karta F-USB

gniazdo 36 pin

Rys. 2 Prawidłowy montaż karty F-USB w odbiorniku FLEX.

Dzięki dołączonemu do karty F-USB kątowemu przewodowi USB
możliwe jest podłączenie odbiornika FLEX do komputera i zamknięcie
pokrywy.

Rys. 3 Sugerowane ułożenie przewodu microUSB
w obudowie odbiornika FLEX.

Wszelkie prace związane z podłączaniem, instalowaniem i usuwaniem dodatkowych modułów należy wykonywać
przy odłączonym zasilaniu.
Odbiornik może być zasilany ze złącza USB jednak bez możliwości sterowania układami wykonawczymi.

2. WARUNKI GWARANCJI
Producent DTM System, przekazuje urządzenia sprawne i gotowe do użytku. Producent udziela gwarancji na okres 24
miesięcy od daty zakupu przez klienta końcowego. Okres gwarancji określany jest na podstawie plomb gwarancyjnych
producenta, umieszczanych na każdym wyrobie. Producent zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzenia, jeżeli w
okresie gwarancji wystąpiły wady z winy producenta. Niesprawne urządzenie należy dostarczyć na własny koszt do miejsca
zakupu, załączając kopie dowodu zakupu i krótki, jednoznaczny opis uszkodzenia. Koszt demontażu i montażu urządzenia
ponosi użytkownik. Gwarancja nie obejmuje baterii w pilotach, wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego
użytkowania, samowolnych regulacji, przeróbek i napraw oraz uszkodzeń powstałych w wyniku wyładowania
atmosferycznego, przepięcia lub zwarcia sieci zasilającej. Szczegółowe warunki udzielania gwarancji regulują stosowne akty
prawne.

DTM System niniejszym oświadcza, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/30/UE. Pełny tekst deklaracji
zgodności UE jest dostępny pod adresem internetowym.
www.dtm.pl
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