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Informações importantes
Salvo indicação em contrário constante da Licença que acompanha o programa, a
Texas Instruments renuncia a todas as garantias mencionadas, quer sejam expressas
ou implícitas, incluindo mas não se limitando a qualquer garantia implícita de
comercialização ou adequação a um fim específico, no que respeita aos materiais
licenciados são disponibilizados numa base "como estão". A TI não se responsabiliza,
em circunstância alguma, por qualquer dano indireto, especial ou acidental,
relacionado ou decorrente da utilização destes materiais, e a única e exclusiva
responsabilidade da Texas Instruments, independentemente da forma de Acão, não
excederá o preço indicado na licença do programa. Além disso, a Texas Instruments
não se responsabiliza por qualquer reclamação relacionada com a utilização destes
materiais por terceiros.

Aprendendo mais com o TI-Innovator™ System eGuide

Partes deste documento remetem ao TI-Innovator™ System eGuide para mais
detalhes. O eGuide é uma fonte de informações TI-Innovator™ baseadas na web,
incluindo:

• Programação com a família de calculadoras de gráficos da TI CE e tecnologia
TI-Nspire™, incluindo os programas de amostra.

• Módulos de entrada/saída e seus comandos.

• Componentes de placa de ensaio e seus comandos disponíveis.

• Disponível TI-Innovator™ Rover e seus comandos.

• Atividades para aulas grátis para TI-Innovator™ Hub.

Apple®, Chrome®, Excel®, Google®, Firefox®, Internet Explorer®, Mac®, Microsoft®,
Mozilla®, Safari® e Windows® são marcas comerciais registradas de seus respetivos
proprietários.

QR Codeë é uma marca comercial registada da DENSO WAVE INCORPORATED.

As imagens selecionadas foram criadas com o Fritzing.

© 2011 - 2017 Texas Instruments Incorporated
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TI-Innovator™ Sistema Apresentação
A TI-Innovator™ O sistema consiste de TI-Innovator™ Hub com TI LaunchPad™ Placa e
componentes TI-Innovator™ opcionais.

A TI-Innovator™ Hub permite que use a sua calculadora gráfica TI ou software de
computador TI-Nspire™ compatível para controlar componentes, ler sensores e criar
poderosas experiências de aprendizagem.

• Comunica com o comandos através de comandos básicos de programação TI Basic.

• Hosts compatíveis com o TI-Innovator™ Hub incluem:

- Família de calculadoras de gráficas TI CE (TI-83 Premium CE, TI-84 Plus CE, e
TI-84 Plus CE-T) com sistema operativo versão 5.3 ou posterior instalado.
Também pode ser preciso instalar ou atualizar a aplicação do Hub, que contém
o menu Hub.

- Unidade portátil TI Nspire™ CX ou TI Nspire™ CX CAS com sistema operativo
versão 4.5 ou posterior instalada

- Software de computador TI Nspire™ versão 4.5 ou posterior

• TI-Innovator™ Hub. Comunica-se com o host, os comandos componentes
incorporados e componentes externos conectados. Também distribui alimentação
para os componentes externos.

• TI-Innovator™ Componentes. Esses componentes, vendidos separadamente,
incluem sensores, motores e LEDs que se conectam ao Hub através de portas de
Entrada/Saída e conector de placa de ensaio.

Saber mais

Para uma lista de precauções a tomar ao utilizar a placa de ensaio e seus
componentes, consulte Precauções Gerais (page 7).

Para obter informações sobre acessórios, módulos externos e componentes da placa
de ensaio, visite education.ti.com/go/innovator.
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O que há na caixa

TI-Innovator™ Hub com Componentes
Integrados

À  Um sensor de brilho de luz na parte inferior
da comandos Pode ser lido como "BRILHO"
em comandos sequências de comando.

Á  O LED vermelho é endereçável como "LUZ"
em comandos sequências de comando.

Â  Coluna (na parte posterior de comandos,
não mostrada) é endereçável como "SOM"
em comandos sequências de comando.

Ã  O LED vermelho-verde-azul é endereçável
como "COR" em comandos sequências de
comando.

Também visíveis na face do Hub estão:

A LED de alimentação auxiliar verde

B LED de alimentação verde,

C LED de erro vermelho.

Portas integradas

Lado esquerdo - Três portas para recolha de
dados ou estado de módulos de entrada:
• IN 1 e IN 2 fornecem alimentação de 3.3V.
• IN 3 fornece alimentação de 5V.

Lado direito - Três portas para controlar módulos
de saída:
• OUT 1 e OUT 2 fornecem alimentação de

3.3V.
• OUT 3 fornece alimentação de 5V.

Parte inferior - Sensor de brilho de luz (descrito
antes) e duas portas:
• I2C porta conecta a periféricos que utilizam o

protocolo de comunicação I2C.
• DADOS Uma porta Mini-B, utilizada com o

cabo apropriado, conecta uma calculadora
gráfica ou computador compatível para obter
dados e alimentação.



Superior - Dois conectores:
• Conector USB-Micro (PWR) para a

alimentação auxiliar necessária para alguns
componentes.

• Conector da placa de ensaio com 20 pinos
definidos para comunicação com
componentes conectados. Uma placa de
ensaio e cabos de ligação direta são incluídos
com o TI-Innovator™ Breadboard Pack,
vendido separadamente.

Cabos USB

À  USB Unit-to-Unit (Mini-A to Mini-B) - Conecta a comandos a uma TI Calculadora
gráfica CE ou a uma Unidade portátil TI-Nspire CX.

Á  USB Standard A to Mini-B - Conecta a comandos a um computador que executa o
software TI-Nspire™ CX.

Â  USB Standard A to Micro - Conecta a porta PWR da comandos a uma fonte de
alimentação aprovada pela TI necessária para alguns periféricos.

Alimentação auxiliar

TI Wall Charger - Fornece alimentação através de
TI-Innovator™ Hub para componentes como motores, que
exigem alimentação adicional.
O opcional External Battery Pack pode também fornecer
alimentação auxiliar.
Nota: Um LED de alimentação auxiliar na comandos indica
quando o comandos está a receber alimentação auxiliar.
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Conectar TI-Innovator™ Hub
A TI-Innovator™ Hub conecta por um cabo USB à calculadora gráfica ou computador. A
conexão permite à comandos receber alimentação e trocar dados com a calculadora.

Nota: Alguns periféricos, como motores, podem exigir alimentação auxiliar. Para mais
informações, consulte Utilização de uma fonte de alimentação auxiliar (page 6).

Conexão com uma calculadora gráfica

1. Identificação do conector "B" na USB Unit-to-Unit
(Mini-A to Mini-B) cabo. Cada extremidade deste cabo
tem uma letra gravada.

2. Insira o conector "B" na Conector porta na parte inferior
da TI-Innovator™ Hub.

3. Insira a extremidade livre do cabo (o conector "A") na porta USB da calculadora

comandos conectada à TI CE
Calculadora gráfica

comandos conectada àUnidade portátil TI-Nspire™
CX



4. Ligue a calculadora se já não estiver ligada.

O LED de alimentação na comandos brilha em verde demonstrando que recebe
energia.

Conexão a um computador que utiliza o software TI-Nspire™ CX

1. Identificação do conector "B"
na USB Standard A to Mini-B
cabo para Windows®/Mac®.
Cada extremidade deste cabo
tem uma letra gravada.

2. Insira o conector "B" na
Conector porta na parte
inferior da TI-Innovator™ Hub.

3. Insira a extremidade livre do
cabo (o conector "A") na porta
USB do computador.

O LED de alimentação na
comandos brilha em verde
demonstrando que recebe
energia.
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Utilizando uma Fonte de alimentação auxiliar
Normalmente, a TI-Innovator™ Hub e seus componentes conectados consomem
energia da calculadora ou computador do host através do Conector de dados. Certos
componentes, como o servomotor opcional, exigem mais potência do um uma
calculadora pode fornecer de modo confiável.

O conector PWR do Hub permite que conecte uma fonte de alimentação auxiliar. Pode
utilizar as TI Wall Charger ou o External Battery Pack.

TI Wall Charger (incluído com a comandos)
• Entradas na tomada de parede.
• Não use baterias.

External Battery Pack (vendido separadamente)
• Recarregável.
• Tem botão Ligar/Desligar com uma fila de LEDs que

indicam momentaneamente a carga da bateria
quando ela é ligada.

• Desliga-se depois de desconectado do Hub durante
cerca de três minutos.

Nota: Para recarregar a External Battery Pack,
desconecte-a do Hub e depois conecte-a à
TI Wall Charger utilizando o USB Standard A to Micro
cabo. Não use a External Battery Pack como fonte de
alimentação auxiliar enquanto estiver a ser carregada.

Conexão da fonte de alimentação

1. Identifique o micro conector no USB
Standard A to Micro cabo de
alimentação auxiliar.

2. Introduza o micro conector no conector
PWR na parte superior da comandos.

3. Introduza a ponta livre do cabo (o conector "A") na porta USB da fonte de
alimentação.

4. Ligue a fonte de alimentação:

- Se utilizar o TI Wall Charger, ligue na tomada da parede.
- Se utilizar o External Battery Pack, pressione o botão power.

Um LED de alimentação auxiliar na comandos brilhará mostrando que a comandos
está a receber alimentação auxiliar.



5. Conecte a TI-Innovator™ Hub à calculadora, utilizando o USB Standard A to Mini-B
cabo.

6. Conecte o módulo de Entrada/Saída ou componente de placa de ensaio ao
comandos.

Precauções gerais
TI-Innovator™ Hub

• Não exponha o comandos a temperaturas superiores a 140˚F (60˚C).
• Não desmonte nem maltrate a comandos.

• Não ligue em conjunto vários Hubs através das portas de Entrada/Saída nem do
conector da placa de ensaio.

• Use somente cabos USB fornecidos com o comandos.

• Use somente material de alimentação fornecidos pela TI:

- TI Wall Charger incluído com o TI-Innovator™ Hub
- Opcional External Battery Pack
- Suporte das 4 pilhas AA incluído no TI-Innovator™ Breadboard Pack

• Assegure-se de que os componentes que recebem alimentação do comandos não
excedem do Hub Limite de potência de 1 amp.

• Evite usar o comandos para controlar a eletricidade AC.

Conector da placa de ensaio no comandos

• Não insira as guias de LEDs e outros componentes diretamente o comandosdo
Conector da placa de ensaio. Monte os componentes da placa de ensaio e use os
cabos de ligação direta fornecidos para conectar a placa de ensaio ao comandos.

• Não conecte o pino de recetáculo de 5V no do Hub Conector de placa de ensaio a
nenhum dos outros pinos, especialmente pinos de terra. Fazê-lo pode danificar o
comandos.

• Não é recomendado conectar a fila superior dos pinos de recetáculo (BB1-10) com
a fila inferior (pinos de terra e alimentação).

• Nenhum pino no do Hub Conector da placa de ensaio pode receber nem alimentar
a mais do que 4 mA.
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TI-Innovator™ Hub Software License Agreement

PORTUGUÊS

Portugal
TI-Innovator™ Hub Software Licença de utilizador individual

APLICAÇÃO: Esta Licença de Usuário Único aplica-se ao Centro TI-Innovator ™ obtido no
Portugal.
IMPORTANTE – Leia esta licença (“Licença”) atentamente antes de utilizar o Texas
Instruments Innovator™ Hub (“TIH”). Ao utilizar o programa(s) de software préinstalado
no TIH, acorda em ficar sujeito aos termos desta Licença. Caso não esteja de acordo
com os termos desta Licença, devolva o TIH e o seu pacote original com todo o seu
conteúdo no local de compra para a restituição total do seu valor. O pacote terá que
ser devolvido dentro de 14 dias após a data de compra.
O programa(s) de software pré-instalado no TIH (o “Software”) e qualquer
documentação relacionada (referida no seu conjunto como o “Programa”) são
licenciados pela Texas Instruments Incorporated (TI). Detalhes específicos da licença
prestada são descritos abaixo.

LICENÇA DE UTILIZADOR INDIVIDUAL

(1) Licença
(1.1) A TI concede-lhe uma licença pessoal não exclusiva de utilização do Programa na TIH, transmissível
apenas conforme definido infra no parágrafo 1.3. Salvo de outro modo expressamente estabelecido na
documentação, não poderá duplicar tal documentação.
(1.2) O utilizador compromete-se a não reverter o código nemdescompilar o Software ouutilizar
qualquer outra técnica para obter o código fonte a menos que tal seja indispensável para obter a
informação necessária para conseguir a interoperabilidade de umprograma de computador
independentemente criado e desde que: (1) estes actos sejampraticados pelo utilizador e em seunome,
(2)a informação necessária para conseguir a interoperabilidade não tenha sido previamente
disponibilizada ao utilizador pela TI dentro de umperíodo de tempo razoável após pedido pelo utilizador
(3) estes actos estejam confinados às partes do Software necessárias para atingir a interoperabilidade. A
informação dessemodo obtida apenas poderá ser utilizada pelo utilizador para atingir a
interoperabilidade. A TI terá o direito de fazer cessar esta licença com justa causa e comefeitos
imediatos, no caso de o utilizador violar as referidas cláusulas ou tentar qualquer acção que possa vir a
constituir a violação das referidas cláusulas.
(1.3) O utilizador não poderá alugar, locar oude qualquer outro modo transmitir o Programa ou
quaisquer cópias, seja na totalidade ouparcialmente, a terceiros. O utilizador apenas poderá vender o
Programa como parte do TIH e apenas caso o novo comprador confirme, por escrito, que os termos da
licença aqui descritos lhe são aplicáveis e desde que o utilizador não guarde cópias do Programa.
(1.4) Caso cumpra comos termos desta licença o utilizador estará autorizado a utilizar qualquer
aplicação (“Aplicação”) TIH, de que possua uma licença válida, como Programa.
(2) Reclamações limitadas em caso de defeito



(2.1) Caso, durante o período de limitação estabelecido infra no parágrafo (2.5), o Programa revelar um
defeito já existente ao tempo da transferência do risco, a TI, por sua opção e a suas custas, procederá à
reparação do defeito ou fornecerá um substituto ou retomará o TIH e reembolsará o valor de compra
ao utilizador. Quando apresentar uma queixa relacionada coma garantia o utilizador terá que fazer
prova da compra.
(2.2) Considera-se que o Programa temdefeito caso não esteja conforme coma especificação funcional
definida no manual de utilizador aplicável.
(2.3) A TI não será responsável por quaisquer defeitos causados por negligência, uso incorrecto ou
tratamento incorrecto, incluindo instalação, operação, uso ou teste impróprios, utilização emcampos de
aplicação e condições ambientais que não as expressamente especificadas pela TI; e uso em combinação
comoutros produtos não aprovados pela TI para estes propósitos, ou se o Programa tiver sido
alterado oumodificado de qualquer modo.
(2.4) Caso falhe o programa substituto o utilizador terá, independentemente das suas reclamações por
defeito (sujeitas à Cláusula de Limitação de Responsabilidade infra descrita), no máximo, direito a
rescindir o acordo de compra do TIH oua reclamar uma redução do preço.
(2.5) O período limite para reclamações dentro do prazo da garantia é de dois (2) anos. Para Programas
reparados o remanescente do período original de limitação contar-se-á a partir da devolução do
Programa reparado ao utilizador. Para Programas substituídos, o período de limitação reiniciar-se-á
quando da entrega do Programa substituído ao utilizador. Nos termos da lei aplicável, o utilizador
poderá exercer o seus direitos no prazo legal de garantia semquaisquer encargos.
(2.6) Caso a análise dos alegados defeitos demonstre que não existe qualquer defeito, a TI terá o direito
de cobrar ao utilizador as taxas aplicáveis pela análise do erro. Neste caso, o envio do Programa
correrá por conta e risco do utilizador.
(3) Indemnização relativa a Propriedade Intelectual, Defeitos no Título
(3.1) Sujeito ao disposto nos parágrafos (3.2) e (3.3) e à Cláusula de Limitação de Responsabilidade infra
e durante o período limite para reclamações dentro do prazo de garantia (parágrafo 2.5 das
reclamações limitadas em caso de defeito), a TI indemnizará o utilizador contra quaisquer danos,
responsabilidades ou custos que lhe forematribuídos, ou acordados coma TI como acordo ou
compromisso, desde que tal reclamação seja baseada na alegação de o Programa infringir directamente
qualquer patente, copyright, ououtro direito de propriedade intelectual dos Estados Unidos, Canadá,
Japão ouda União Europeia; desde que (i) a TI seja prontamente informada e, quando aplicável, lhe seja
fornecida uma cópia da queixa, (ii) seja entregue à TI qualquer prova na posse do utilizador, (iii) seja
prestada à TI assistência razoável e controlo exclusivo da sua defesa, para o qual a TI estará titulada mas
não obrigada, e para todas as negociações para a sua resolução ouacordo, e (iv) o utilizador não
autorize uma violação de direitos de propriedade intelectual por terceiros. Caso o utilizador descontinue
a utilização do Programa para mitigar os danos ououtros motivos importantes, ficará obrigado a indicar
ao terceiro queixoso que a descontinuação da utilização não constitui reconhecimento de qualquer
violação da propriedade intelectual desse terceiro.
(3.2) No caso de haver uma alegação através da qual a TI seja obrigada a indemnizar o utilizador de
acordo como descrito no parágrafo 3.1 supra, a TI, deverá, à sua escolha: (i) obter uma licença que
permita ao utilizador continuar a utilizar o Programa, ou (ii) substituir oumodificar o Programa demodo
a garantir a sua conformidade, mas de ummodo que não afectematerialmente a funcionalidade do
Programa, ou (iii) caso nem (i) nem (ii) sejampossíveis à TI com custos comerciais razoáveis então
reembolsará ao utilizador o valor de compra e os custos de transporte do Programa. Caso a TI opte
pela opção definida na cláusula (iii) supra, o utilizador deverá devolver à TI todos e quaisquer produtos
que permaneçamna sua posse, custódia ou controlo. O anterior será da exclusiva responsabilidade da
TI, salvo no caso de reclamações limitadas a defeitos de acordo coma Cláusula de Limitação de
Responsabilidade infra.
(3.3) A TI não será responsável por quaisquer custos, perdas oudanos, resultantes de actos intencionais
do utilizador, ouqualquer acordo ou compromisso emque este incorra ouque celebre semo
consentimento escrito prévio da TI. A TI não terá qualquer obrigação de defender nem tão pouco
qualquer responsabilidade por quaisquer custos, perdas oudanos, na medida emque uma alegação de
infracção seja baseada na: (i) utilização, pelo utilizador, do programa emconjunto comqualquer outro

TI-Innovator™ Hub Software License Agreement 9



10 TI-Innovator™ Hub Software License Agreement

programa, software ouequipamento; (ii) utilização, pelo utilizador, de ummodo, oupara uma aplicação
que não aquela para que foi destinada ouprevista, independentemente de a TI estar ciente ou ter sido
notificada de tal uso (excepto se a TI tiver aprovado tal uso por escrito); ou (iii) modificação, pelo
utilizador, no Programa (os actos definidos em (i) a (iii) acima descritos atribuemà TI direito a apresentar
queixas contra o utilizador, individual e colectivamente referidas como “Outras Queixas”).
(3.4) O utilizador deverá indemnizar manter a TI indemne por quaisquer danos, responsabilidades ou
custos emultima instância atribuídos à TI ou acordados pelo utilizador por acordo ou compromisso, e o
utilizador deverá defender a TI de qualquer reclamação apresentada contra esta, desde que tal
reclamação seja baseada emalegações resultantes de Outras Queixas.
(3.5) Esta Cláusula estabelece a única responsabilidade da TI e do utilizador por violações de direitos de
propriedade intelectuais.
4. Limitação de Responsabilidade
(4.1) A TI será responsável, sem restrições, pelos danos por si causados a título de negligência grosseira
oudolo.
(4.2) A TI apenas será responsável pelos prejuízos causados por mera negligência caso estes sejam
devidos a quebra substantiva de dever, que coloque emcausa o alcance da finalidade desta Licença, ou
por uma falha de conformidade comobrigações, cuja mera satisfação é umpré-requisito essencial à
realização adequada desta Licença.
(4.3) Nos casos previstos no parágrafo (4.2) supra a responsabilidade poderá ser limitada ao dano, caso
comumneste tipo de licenças e que poderia ter sido previsto.
(4.4) Nos casos previstos no parágrafo (4.3) supra o período limite para apresentar reclamações por
danos será de 2 anos a partir da data emque a reclamação surgiu e o utilizador tomouconhecimento dos
danos causados. Independentemente do conhecimento que o utilizador tenha dos danos, o período
limite não excederá 3 anos a contar da data do facto danoso. O período limite para queixas por danos
baseados emdefeitos será o definido na Clausula de Queixa Limitada emCaso de Defeitos supra.
(4.5) Comexcepção de responsabilidade do produtor pela violação da garantia de qualidade do
Programa, por defeitos fraudulentamente ocultados e danos contra a vida, corpo ou saúde, as
limitações de responsabilidade supra aplicar-se-ão a todas as reclamações por danos,
independentemente da sua base legal.
(4.6) As supra mencionadas limitações de responsabilidade também serão aplicáveis em caso de queixa
contra empregados ouagentes da TI:

DISPOSIÇÕES GERAIS
(1) A TI poderá, com justa causa, pôr termo a esta Licença comefeito imediato caso o utilizador não
cumpra os seus termos. Quando do termo desta Licença, o utilizador compromete-se a restituir ou
destruir a embalagemoriginal e todas as cópias integrais ouparciais do Programa na sua posse e
comprová-lo por escrito à TI.
(2) A exportação e a re-exportação do programa está sujeita às leis de controlo da exportação do país
no qual o utilizador adquiriu o TIH e ao United States ExportedAdministrationAct de 1969 e sucessivas
alterações. A conformidade com tais regulamentos é da responsabilidade do utilizador. O utilizador
aceita que não tenciona nem irá, directa ou indirectamente, exportar, reexportar ou transmitir o
programa oudados técnicos para qualquer país no qual tal exportação, re-exportação ou transmissão
seja restrita por qualquer regulamento ouestatuto aplicável do país no qual adquiriu o TIH ounos
Estados Unidos, semo devido consentimento escrito ou licença, se necessário, da autoridade
competente do país no qual adquiriu o TIH e/oudo Gabinete de Indústria e Segurança do Departamento
de Comércio do Estados Unidos.
(3) Esta Licença será regulada e interpretada de acordo coma lei Portuguesa. A Convenção das Nações
Unidas, sobre os Contratos de Compra e Venda Internacional deMercadorias (Viena 1980) não será
aplicável.
(4) Caso alguma disposição desta licença ouparte dela seja ou venha a ser inválida, as restantes
disposições bem como o restante da disposição manter-se-ão emvigor.



(5) Esta Licença representa o pleno acordo e conhecimento entre o utilizador e a TI. Quaisquer adendas
oumodificações neste documento deverão ser feitas por escrito e devidamente assinadas por
representante da TI. Esta regra também se aplica a qualquer renuncia a tal documento escrito
(6) O Fabricante é a Texas Instruments Incorporated, 12500 TI Blvd. Dallas, Texas 75243, E.U.A.

____________________________________________________________________

The following program files are covered by and distributed under the BSD license.
Wire
Tone
BSD License follows:
/*
* Copyright (c) 2015, Texas Instruments Incorporated
* All rights reserved.
*
* Redistribution anduse in source andbinary forms, with or withoutmodification, are permittedprovided
that the following conditions aremet:
*
* * Redistributions of source codemust retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
*
* * Redistributions in binary formmust reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other materials providedwith the distribution.
*
* * Neither the name of Texas Instruments Incorporatednor the names of its contributors may be used
to endorse or promote products derived from this softwarewithout specific prior writtenpermission.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDEDBY THE COPYRIGHT HOLDERS ANDCONTRIBUTORS "AS IS" ANDANY
EXPRESS OR IMPLIEDWARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITEDTO, THE IMPLIEDWARRANTIES
OF MERCHANTABILITY ANDFITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIALDAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSEDANDON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAYOUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISEDOF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
*/
End of BSD license.
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Informações gerais
Assistência e suporte da Texas Instruments

Homepage: education.ti.com
Perguntas por correio eletrónico: ti-cares@ti.com
Base de conhecimento e correio
eletrónico:

education.ti.com/support

Informações internacionais: education.ti.com/international

Informações da Assistência e Garantia
Para mais informações sobre a duração e os termos da garantia ou a assistência,
consulte a garantia fornecida com este produto ou contacte o retalhista/distribuidor
local da Texas Instruments.

https://education.ti.com/
mailto:ti-cares@ti.com
https://education.ti.com/support
https://education.ti.com/international
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