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NÁVOD K OBSLUZE MODULU ASSEMBLER
Modul ASSEMBLER je modul obsahující překladač jazyka ASSEMBLER
a další programové vybavení tvořící operační systém AMOS (autonomní malý
operační systém). Na modulu jsou také použity obvody typu MOS a je nutné při
manipulaci s modulem dodržovat tyto zásady:
•

nedotýkat se špiček konektoru, pokud nejsou zkratovány folií

•

při odesílání k opravě je nutné použít obal stejně kvalitní, jako od výrobce
a řádně zkratovat konektor. K opravě se zasílá spolu s modulem
i osvědčení o jakosti a kompletnosti vystavené výrobcem;

•

při manipulaci s modulem - zasouvání a vysouvání z počítače IQ 151 musí být počítač vypnut. Modul je nutné do počítače zasouvat tak,

aby

výrobní štítek byl nahoře. Při zasouvání se nesmí používat násilí. Modul
nezasouvat na 2 pozici od kraje, kde je horší chlazení.
Modul ASSEMBLER může spolupracovat s modulem VIDEO 32 i s modulem
VIDEO 64. Dále umožňuje spolupráci s modulem STAPER, GRAFIK a BASIC 6.
Dále umožňuje spolupráci s modulem DISC 2 ze ZPA Čakovice - Pragotron.
Při spolupráci s jinými moduly je nutné brát ohled na spotřebu ostatních
modulů a na povolené zatížení sběrnice počítače IQ 151 - viz TP IQ 151.
Programová obsluha modulu je podrobně popsána v Uživatelské příručce
AMOS - část Systém a část ASSEMBLER.
UPOZORNĚNÍ: Modul nesmí být zasunut do počítače společně s modulem
BASIC G!
Spolupráce s modulem BASIC G je možná až od verze modulu
G-A.
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OSVĚDČENÍ O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI
výrobek: Modul ASSEMBLER
Záruční doba:

12 měsíců ode dne předání uživateli, maximálně však 18
měsíců ode dne splnění dodávky.

Podmínky záruky: 1. Výrobce opraví bezplatně všechny závady, které vzniknou
vinou vadného materiálu, nebo chybné výroby.
2. Bezplatné provedení oprav je podmíněno splněním těchto
podmínek:
a/ Uživatel zašle modul k opravě v balení odpovídajícím
svou kvalitou balení výrobce, přiloží tento list a modul
bude mít řádně zkratován konektor,
b/ Výrobek

nebude

poškozen

neodborným

zásahem,

hrubým zacházením, nebo nedodržením provozních
podmínek.
Kompletnost dodávky:
1 ks modulu ASSEMBLER výrobní číslo : ....................................................
včetně návodu k obsluze a technického popisu
Společně s modulem je v souladu s HS dodáváno toto zvláštní příslušenství:
1 ks Uživatelská příručka AMOS - systém AMOS

ano - ne x)

1 ks Uživatelská příručka AMOS – ASSEMBLER

ano - ne x)

Kontroloval: ....................................................... razítko OŘJ
..............................................
datum vyskladnění

x) nehodící se škrtněte!

…................................................
datum předání uživateli

