Skrócona instrukcja instalacji
Proces podłączenia adaptera dokonujemy zawsze przy wyłączonym zasilaniu Amigi.
Adapter Sum USB A600 jest przeznaczony do instalacji wewnątrz Amigi 600.
Zdemontuj obudowę Amigi 600 i zlokalizuj układ scalony U7 zgodnie z poniższym rysunkiem.

Lokalizacja układu U7

Następnie należy nałożyd podstawkę adaptera Sum na układ U7 i docisnąd aby prawidłowo osiadła na układzie scalonym.
Prawidłowo zamontowany adapter znajduje się na
poniższym rysunku.

Montaż kabla USB do adaptera Sum

Pin nr 1 – kolor czerwony

Pin nr 1 – kolor czerwony na
złączu kabla USB

UWAGA!!!
Należy zwrócid uwagę na właściwy montaż złącza kabla
USB w złączu adaptera Sum. Niewłaściwy montaż może
doprowadzid do uszkodzenia adaptera, komputera lub
podłączanego urządzenia USB.
Prawidłowo podłączony adapter Sum jest gotowy do pracy.
Więcej informacji na temat adaptera Sum oraz pełną instrukcję obsługi można uzyskad pod adresem http://retro.7-bit.pl

Quick Guide
The process of connecting the adapter should ALWAYS be performed with your Amiga being TURNED
OFF.
Sum A600 adapter has been designed for installation inside Amiga A600 computer.
Therefore please remove your Amiga A600 case and find the U7 chip using the following picture as a guide.

This is the U7 chip you
are looking for.

Next you should place Sum adapter’s socket on the U7 chip and push it gently in order to make it appropriately attached
to the chip.
Below you can see how correctly installed adapter looks like.

Connecting USB cable to your Sum adapter.

Pin no. 1 is marked in red.

Pin no. 1, which is marked
in red, should go here.

WARNING!!!
One should pay special attention to connecting USB
cable to your Sum adapter in a correct way.
Incorrect installation may result in serious damage
to the adapter, your Amiga computer and/or the
connected USB device.
Correctly connected Sum adapter is ready to use.
For more information, as well as user manual download, please visit our website at: http://retro.7-bit.pl

