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INFORMACJE OGÓLNE 

 
 Interfejs USB II to nowy model dotychczasowego interfejsu, wyposażony w bardziej popularne złącza - Micro USB. 
Przeznaczony jest do wszystkich produkowanych obecnie odbiorników radiowych firmy DTM System wyposażonych w 
odpowiednie gniazdo. Za jego pomocą odbiornik może zostać podłączony do komputera, dzięki czemu, takie operacje jak 
konfigurowanie, zarządzanie pamięcią czy tworzenie kopii danych, stają się bardziej intuicyjne i wygodniejsze. Zarządzanie 
odbiornikiem odbywa się za pomocą dedykowanego oprogramowania PROGRAMATOR USB dostępnego do pobrania na 
stronie www.dtm.pl.

DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE

h Kabel USB: micro USB AB 

h  Temperatura pracy odbiornika: od -20°C do +55°C;

h  Gabaryty zewnętrzne płytki odbiornika: 26x17x5mm;

h Waga: 2g

1. Instalacja interfejsu
1.1. Opis  urządzenia
 W skład interfejsu wchodzi płytka ze złączem szpilkowym oraz gniazdo Micro USB typu AB.

1.2. Sposób instalowania
  Ponieważ Interfejs USB przeznaczony jest do różnych odbiorników firmy DTM System mogących z tego typu 
urządzeniem współpracować (odbiorniki minimum czterokanałowe), należy podczas instalacji (o ile nie został on fabrycznie 
zainstalowany) zachować szczególną ostrożność i rozwagę. W tabeli numer 1 pokazano możliwość zastosowania "starego" i 
"nowego"  interfejsu w zależności od posiadanego odbiornika radiowego.

1.2.1. Odbiorniki MAX  w obudowie z otworem na złącze kabla  USB
 Interfejs instalujemy w taki sposób aby złącze na kabel USB umieścić w otworze z zaślepką, tzn mając odbiornik 
skierowany wyświetlaczem ku górze, złącze Mini USB powinno być skierowane w dół.

1.2.2. Wszystkie odbiorniki w obudowie typu RIVAL
 Interfejs instalujemy w taki sposób aby złącze na kabel USB było skierowane w stronę złącz śrubowych, tzn 
przeciwnie do wyświetlacza.

1.2.3. Odbiorniki ZSP MAX w obudowie bez otworu na złącze kabla USB - starsze modele odbiorników MAX
 Interfejs instalujemy w taki sposób aby złącze  na kabel USB było skierowane w stronę wyświetlacza.
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Tab.1. Zestawienie możliwości zainstalowania interfejsów USB w przystosowanych do tego odbiornikach.

W A R U N K I  G W A R A N C J I
  przekazuje urządzenia sprawne i gotowe do użytku i udziela DTM System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu przez klienta końcowego. Okres gwarancji określany jest na podstawie plomb gwarancyjnych. 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 krótki, jednoznaczny opis uszkodzenia. Koszt demontażu i montażu urządzenia ponosi użytkownik. 
Gwarancja nie obejmuje, 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.

U T Y L I Z A C J A
Przedstawiony symbol informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji, nie wolno 
wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki. Szczegółowe informacje o 
najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Ponadto produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego 
urządzenia o podobnych właściwościach. Odpowiednia utylizacja urządzenia pozwala zachować cenne zasoby naturalne i uniknąć negatywnego 
wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami. 
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DTM System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


