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 Przeznaczenie

linkPROG to  urządzenie  umoŜliwiające podłączenie  programowalnych  urządzeń  marki  RCConcept do  komptera  PC za
pośrednictwem portu USB.  linkPROG jest uniwersalnym interfejsem komunikacyjnym działającym poprawnie ze wszystkimi obecnie
produkowanymi i nowo opracowywanymi urządzeniami.

 Informacje wstępne

Głównym załoŜeniem zespołu projektującego urządzenia dla pilotów RC było opracowania serii urządzeń, które są w pełni
programowalne. Dlatego teŜ większość oferowanych produktów jest wyposaŜona w mikroprocesor,  który kontroluję jego prace oraz
uruchamia odpowiednie funkcje urządzenia. Dzięki podłączeniu urządzenia programowalnego do komputrera PC uŜytkownik moŜe:

• zmienić parametry jego pracy tak aby dopasować je do własnych upodobań
• wymienić oprogramowanie procesora (upgrade firmware'u), które sterują jego pracą
• włączyć dodatkowe funkcje urządzenia
Komputer PC to dowolny komputer stacjonarny lub notebook wyposaŜony w port USB z zainstalowanym Windowsem oraz

aplikacją  RCConcept. Aplikacja została opracowana na platformie Windows XP i na niej była testowana. Producent nie gwarantuje
prawidłowego działania urządzeń na innych wersjach systemu operacyjnego Windows.

 Opis urządzenia

linkPROG  jest  wirtualnym portem COM podłączanym poprzez port  USB za pomocą  kabla  USB A<-->USB mini  (5 pin).
Urządzenie umoŜliwia zasilanie podłączonego urządzenia z portu USB, jeśli prąd pobierany z portu nie przekracza 200mA.

W strukturze programatora znajdują się elementy zabezpieczające port USB przed wstecznym napięciem z zakresu od 5V do
30V,  które  moŜe  pojawić  się  na  wstąŜce  łączącej  linkPROG z  innym  urządzeniem  RCConcept.  UmoŜliwia  to  programowanie
urządzenia  w  modelu  z  podłączonym  pakietem.  Nie  zaleca  się  jednak  takiego  działania  ze  względu  na  bezpieczeństwo  osób
znajdujących się w pobliŜy modelu RC. W przypadku programowania urządzenia podłączonego do pakietu, moŜe dodatkowo nastąpić
uszkodzenie portu USB w komputerze PC a nawet uszkodzenie innych komponentów komputera.  Jest to mało prowdopodobne.  

Producent  zaleca programowanie  urządzeń  odłączonych od pakietu zasilającego.  Programowanie  urządzeń  w modelu  z
podłączonym pakietem zasilającym kaŜdy uŜytkownik robi więc na własną odpowiedzialność. 
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 Instalacja oprogramowania

Sterownik urządzenia jest dołączony z płytą CD, którą naleŜy włoŜyć do napędu. Instalacja sterownika uruchamiana jest
automatycznie. Domyślnie instalowany jest sterownik wirtualnego portu szeregowego (VCP). Po instalacji sterownika naleŜy
zrestartować komputer. 

Aby sprawdzić, czy sterownik zainstalował się poprawnie, po restarcie systemu podłączyć urządzenie do portu USB. W
menadŜerze urządzeń systemu Windows powinien po chwili pojawić się nowy port szeregowy „USB Serial Port”.

Po wybraniu z menu kontekstowego opcji „Właściwości” i zmianie zakładki na „Sterownik” powinny pojawić się informacje
analogiczne jak pokazane niŜej.

   

 Uwagi końcowe

1) Producent zapewnia 24 miesięczną gwarancję liczoną od daty nabycia urządzenia.
2) Dokonywanie wszelkich przeróbek w urządzeniu skutkuje utratą gwarancji.
3) Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z niewłaściwego montaŜu, przeróbek oraz uŜytkowania

urządzenia linkPROG niezgodnie z przeznaczniem oraz opisem zawartym w nieniejszej instrukcji.
4) Urządzenie nie jest zabawką. Chronić przed dziećmi.
5) Przechowywać w miejscu chłodnym i suchym.
6) ZuŜyte urządzenie przekazać do specjalistycznego zakładu utylizacji elektroniki - nie wyrzucać do kosza na śmieci.
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 Notatki
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