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Eltávolítás
Az elektromos és elektronikus készülékek nem valók a háztartási szemétbe!
Az elhasználódott készüléket az érvényes törvényi elõírásoknak megfelelõen kell
eltávolítani.

Mûszaki adatok
Csatlakozás: USB 2.0 (USB 1.1 kompatibilis)
Tápáramellátás ..........................USB-n keresztül, <100 mA

Rendeltetésszerû használat.
Ez a termék egy RS422/485-interfésszel rendelkezõ készüléknek egy számítógép USBportjával való összekötésére szolgál.
A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az útmutatóban
található cégnevek és termékelnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog
fenntartva.

Az RS422/485 kábel hosszúsága................Max. 1200 m-ig
Átviteli sebesség..........................300 bps-tõl 1 Mbps-ig
Kábelhossz: ..........................................kb. 70 cm
Környezeti hõmérséklet ................0°C-tõl +70°C-ig
Környezeti páratartalom................10%-tól 90%-ig, relatív, nem kondenzálódó

A szállítás tartalma
• USB-RS422/485-kábel
• 9-pólusú adapter SubD csatlakozó csavaros kapcsokon
• meghajtó CD
• használati útmutató

Biztonsági tudnivalók:
A kezelési elõírások be nem tartása esetén keletkezõ károkra a szavatosság
és a garancia nem érvényes. A következményes károkért nem vállalunk
felelõsséget!
A szakszerûtlen kezelésbõl, vagy a biztonsági elõírások figyelmen kívül
hagyásából eredõ tárgyi vagy személyi károkért nem vállalunk felelõsséget.
Ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság/garancia.
• Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a terméket nem szabad önkényesen
átépíteni és/vagy módosítani.
• A készülék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való!
• A készüléket nem érheti víz vagy nedvesség, mert ez által károsodhat. A
készüléket nem szabad szélsõséges hõmérsékletnek, közvetlen napsütésnek
vagy erõs rezgéseknek kitenni.
• Óvja a kábelt az éles szélektõl.
• Az együttszállított adapter (9-pólusú csatlakozó csavaros kapcsokon) nincs
házban. Vigyázzon ezért arra, hogy ne jöhessen létre rövidzár a kártyán, mivel
attól az összes csatlakoztatott készülék károsodhat.
• Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert veszélyes játékká
válhatnak a gyerekek kezében. Fulladás veszélye!
• Ha olyan kérdések merülnének még fel Önben, amelyekre a jelen útmutatóban
nem kapott választ, lépjen kapcsolatba mûszaki vevõszolgálatunkkal, vagy más
szakemberrel.

Csatlakoztatás és a meghajtó telepítése
Ennek a használati útmutatónak az elkészülési idejében az összes meghajtó az
együttszállított CD „Y-1081 & Y-1082 USB TO RS485“ könyvtárában volt található.
Az újabb verzióknál a meghajtó-CD esetleg módosulhat.
• Rakja be a mellékelt CD-t a számítógép megfelelõ meghajtójába.
• Dugja be az USB-RS422/485-kábel USB-dugóját számítógépe USB-portjába.
• A Windows felismeri az új hardvert, és telepíti az együttszállított CD-rõl a szükséges
meghajtót.
Ha a meghajtó (pl. az újabb verziók meghajtó-CD-jén) nincs kicsomagolt
formában, akkor elõször pl. a CD telepítõszoftverét kell elindítani.
• Az adapter 9-pólusú SubD-dugója most összeköthetõ egy készülék megfelelõ RS422/485portjával.

RS422/485-adapter csavaros kapcsokon
A szállítás része egy kis adapter csavaros kapcsokon. Ez egy
RS422/485-összeköttetés
egyszerû
összekábelezésére
alkalmas.
A csavaros kapcsok bekötésekor vegye figyelembe a kártyán
lévõ feliratokat.
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