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Viktig information
Texas Instruments lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda,
inklusive men inte begränsade till underförstådda garantier i fråga om säljbarhet eller
lämplighet för ett speciellt syfte, rörande program eller bokmaterial och gör endast
sådant material tillgängligt på en ”i befintligt skick”-grund. Under inga omständigheter
kommer Texas Instruments att vara skyldiga för speciella, omgivande, oavsiktliga eller
följdaktiga skador i samband med eller uppkomna genom köpet eller användandet av
dessa material och det enda och exklusiva åtagande som tillfaller Texas Instruments,
oavsett formen av åtgärd, skall inte överstiga summan som anges i programmets
licens. Texas Instruments är inte heller skadeståndsskyldiga för några krav som
uppstått genom användning av denna produkt av annan användare.

Lär dig mer med TI-Innovator™ System eGuide

Delar av detta dokument hänvisar till TI-Innovator™ System eGuide för mer
information. eGuide är en webbaserad källa till TI-Innovator™ information, inklusive:

• Programmering med TI CE-familjen av grafräknare och TI-Nspire™ Technology,
inklusive exempel på program.

• Tillgängliga I/O-moduler och deras kommandon.

• Tillgängliga komponenter på kopplingsplattan och deras kommandon.

• Tillgängliga TI-Innovator™ Rover och dess kommandon.

• Gratis klassrumsaktiviteter för TI-Innovator™ Hub.

Apple®, Chrome®, Excel®, Google®, Firefox®, Internet Explorer®, Mac®, Microsoft®,
Mozilla®, Safari® och Windows® är registrerade varumärken som tillhör respektive
ägare.

QR Codeë är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED.

Särskilda bilder skapades med Fritzing.

© 2011 - 2017 Texas Instruments Incorporated
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TI-Innovator™ System Översikt
Kommandosträngen TI-Innovator™ Systemet består av TI-Innovator™ Hub med
TI LaunchPad™ plattan och valfria TI-Innovator™ komponenter.

Kommandosträngen TI-Innovator™ Hub låter dig använda din kompatibla TI-grafräknare
eller TI-Nspire™ CX-programvara för att styra komponenter, avläsa sensorer m.m.

• Du kommunicerar med Hubb- genom TI Basic-programmingskommandon.

• Värdar som är kompatibla med TI-Innovator™ Hub inkluderar:

- TI CE-familjen av grafräknare (TI-83 Premium CE, TI-84 Plus CE och
TI-84 Plus CE-T) med operativsystem version 5.3 eller senare version. Du måste
även installera eller uppdatera Hub-appen, som innehåller Hub-menyn.

- TI Nspire™ CX eller TI Nspire™ CX CAS-handenhet med operativsystem version
4.5 eller senare version

- TI Nspire™ programvara version 4.5 eller senare version

• TI-Innovator™ Hub. Kommunicerar med värden, Hubb- komponenterna på kortet och
de anslutna externa komponenterna. Den ger även ström till externa komponenter.

• TI-Innovator™ Komponenter. Dessa komponenter, som säljs separat, inkluderar
sensorer, motorer och lysdioder som ansluts till hubben genom dess I/O-portar och
kontakt för kopplingsplattan,.

Läs mer

En lista över försiktighetsåtgärder vid användning av hubben och dess komponenter ges
under Allmänna försiktighetsåtgärder (page 7).

Information om tillbehör, externa moduler och komponenter för kopplingsplattan finns
på education.ti.com/go/innovator.
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Detta ingår i lådan

TI-Innovator™ Hub med Komponenter på kortet

À  En ljusintensitetssensor på undersidan av
Hubb- kan läsas som "BRIGHTNESS" i Hubb-
kommandosträngar.

Á  Röd lysdiod kan adresseras som "LIGHT" i
Hubb- kommandosträngar.

Â  Högtalare (på baksidan av Hubb-, visas inte)
kan adresseras som "SOUND" i Hubb-
kommandosträngar.

Ã  Röd-grön-blå lysdiod kan adresseras som
"COLOR" i Hubb- kommandosträngar.

Synligt på framsidan av hubben finns även:

A Grön lysdiod för extraström

B Grön strömlysdiod,

C Röd fellysdiod.

Inbyggda portar

Vänster sida – tre portar för insamling av data
eller status från indatamoduler:
• IN 1 och IN 2 ger 3,3 V spänning.
• IN 3 ger 5 V spänning.

Höger sida – tre portar för reglering av
utgångsmoduler:
• OUT 1 och OUT 2 ger 3,3 V spänning.
• OUT 3 ger 5 V spänning.

Underdelen – ljusintensitetssensor (beskriven
ovan) och två portar:
• I2C port för anslutning till kringutrustning

som använder I2C-kommunikationsprotokoll.
• DATA Mini-B-port, med rätt kabel ger denna

port anslutning till en kompatibel grafräknare
eller dator för dataöverföring och ström.



Överst – två kontakter:
• USB-mikrokontakt (PWR) för extra ström som

krävs av vissa komponenter.
• Kontakt för kopplingsplatta med 20 märkta

stift för kommunikation med anslutna
komponenter. En kopplingsplatta och
byglingskablar har inkluderats med
TI-Innovator™ Breadboard Pack, säljs separat.

USB-kablar

À  USB Unit-to-Unit (Mini-A to Mini-B) - Ansluter Hubb- till en TI CE-T grafräknare
eller en TI-Nspire™ CX-handenhet.

Á  USB Standard A to Mini-B - Ansluter Hubb- till en dator som kör programvaran
TI-Nspire™ CX

Â  USB Standard A to Micro - Ansluter PWR-porten för Hubb- till en TI-godkänd
strömkälla som krävs av viss kringutrustning.

Extra ström

TI Wall Charger - Ger ström genom TI-Innovator™ Hub för
komponenter, som till exempel motorer, som kräver extra
ström.
Den valfria External Battery Pack kan även ge extra ström.
Obs! En lampa för extra ström på Hubb- anger när Hubb- får
extra ström.
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Ansluter Ansluter TI-Innovator™ Hub
Kommandosträngen TI-Innovator™ Hub ansluter med en USB-kabel till en grafräknare
eller dator. Anslutningen gör att Hubb- får ström och kan utbyta data med värden.

Obs! Viss kringutrustning, som till exempel motorer, kan kräva extra ström. För mer
information, se Använda en extra strömkälla (page 6).

Anslutning till en grafräknare

1. Identifiera ”B”-kontakten på USB Unit-to-Unit (Mini-A
to Mini-B) kabeln. Vardera ände av denna kabel är
märkt med en bokstav.

2. Sätt in ”B”-kontakten i DATA-porten vid undersidan av
TI-Innovator™ Hub.

3. Sätt in den fria änden av kabeln (kontakt "A") i USB-porten på räknaren.

Hubb- ansluten till TI CE
Grafräknare

Hubb- ansluten till TI-Nspire™CX-handenhet



4. Slå på räknaren om den inte redan är på.

Strömlampan på Hubb- lyser grön för att visa att strömmen är på.

Anslutning till en dator som kör programvaran TI-Nspire™ CX

1. Identifiera ”B”-kontakten på
USB Standard A to Mini-B
kabel för Windows®/Mac®.
Vardera ände av denna kabel
är märkt med en bokstav.

2. Sätt in kontakten "B” i DATA -
porten vid undersidan av
TI-Innovator™ Hub.

3. Sätt in den fria änden av
kabeln (kontakt "A") i USB-
porten på datorn.

Strömlampan på Hubb- lyser
grön för att visa att strömmen
är på.
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Med en extra ström- källa
Normalt hämtar TI-Innovator™ Hub och dess anslutna komponenter ström från
värdräknaren eller en dator, via DATA-kontakten. Vissa komponenter, som till exempel
servomotorn, kräver mer ström än en miniräknare kan ge på ett tillförlitligt sätt.

Med hjälp av anslutningen PWR på hubben kan du ansluta en extra strömkälla. Du kan
använda TI Wall Charger eller External Battery Pack.

TI Wall Charger (inkluderas med Hubb-)
• Ansluts till ett vägguttag.
• Använder inte batterier.

External Battery Pack (säljs separat)
• Uppladdningsbar.
• Har På/Av-knapp med en rad av lysdioder som tillfälligt

visar batteriladdningen när du slår på batteriet.
• Stänger av sig själv efter att ha varit bortkopplad från

hubben i omkring 3 minuter.
Obs! Om du behöver ladda om External Battery Pack
kopplar du bort det från navet och ansluter sedan till
TI Wall Charger med hjälp av USB Standard A to Micro
kabeln. Använd inte External Battery Pack som en extra
strömkälla medan den laddas.

Anslutning av strömkällan

1. Identifiera Mikro-kontakten på USB Standard A to
Micro reservströmkabeln.

2. Sätt in mikrokontakten i PWR-kontakten ovanpå
Hubb-.

3. Sätt in den fria änden av kabeln (kontakt "A") i USB-porten på strömkällan.

4. Slå på strömkällan:

- Om du använder TI Wall Charger ansluter du den till ett vägguttag.
- Om du använder External Battery Pack, tryck på strömbrytaren.

En lampa för extra ström på Hubb- lyser för att visa att Hubb- får extra ström.

5. Anslut TI-Innovator™ Hub till värdräknaren med hjälp av USB Standard A to Mini-B
kabeln.

6. Anslut I/O-modulen eller kopplingsplattans komponent till Hubb-.



Allmänna försiktighetsåtgärder
TI-Innovator™ Hub

• Utsätt inte Hubb- för temperaturer över 140˚F (60˚C).
• Montera inte isär eller felbehandla Hubb-.

• Sammanlänka inte flera Hubbar genom I/O-portarna eller kopplingsplattans
kontakt.

• Använd endast de USB-kablar som medföljer Hubb-.

• Använd endast produkter från TI för nätanslutning:

- TI Wall Charger inkluderas med TI-Innovator™ Hub
- Valfritt External Battery Pack
- Batterihållare för 4 AA-batterier inkluderas i TI-Innovator™ Breadboard Pack

• Se till att de komponenter som får ström från Hubb- inte överstiger Hubbens
effektgräns på 1 A.

• Undvika att använda Hubb- för att reglera växelström.

Kopplingsplattans kontakt på Hubb-

• För inte in benen på lysdioder och andra komponenter direkt i Hubb-s kontakt på
kopplingsplattan. Montera komponenterna på kopplingsplattan och använd de
medföljande byglingskablarna för att ansluta komponenterna på kopplingsplattan
till Hubb-.

• Anslut inte stiftet för 5V-uttaget på Hubbens kopplingsplattan kontakt till något av
de andra stiften, och särskilt inte jordstiften. Om du gör det kan det skada Hubb-.

• Anslutning av den översta raden av mottagningsstift (BB1-10) till den nedersta
raden (jordnings- och strömstiften) rekommenderas inte.

• Inget stift på Hubbens kopplingsplattans kontakt kan föra bort eller tillföra mer än
4 mA.
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TI-Innovator™ Hub Software License Agreement

SVENSKA

Sverige
TI-Innovator™ Hub Software Licens för ensamanvändare

Tillämpning:: Denna Enanvändarlicens avser TI-Innovator ™ Hub erhållits i Sverige.
VIKTIGT - Läs detta avtal ("avtalet") noggrant innandu använder Texas Instruments TI-Innovator ™Hub
("TIH"). Programvaran (s) installerat på TIH ochmaterial sommedföljer det är licensierad, inte såld.
Genom att använda programmet (s) som finns på TIH, godkänner du att vara bunden av villkoren i denna
licens. Omdu inte accepterar villkoren i denna licens, tillbaka TIH ochdess paket medallt dess innehåll till
inköpsstället för en full återbetalning.

Den programvara som förinstallerats på TIH (“Programvaran”) och tillhörande
dokumentation (gemensamt ”Programmet”) licensieras av Texas Instruments
Incorporated (TI). Specifika uppgifter om den beviljade licensen anges nedan.

LICENS FÖR ENSAMANVÄNDARE

(1) Licens
(1.1) TI beviljar Er enpersonlig, icke exklusiv licens att använda Programmetpå enTIH, överlåtbar endast
enligt punkt (1.3) nedan. Omannat inte uttryckligen anges i dokumentationen får Ni endastmångfaldiga
begränsade delar av dokumentationenenbart för Ert privata bruk.
(1.2) Ni samtycker till att inte ta isär koden för Programvaran (reverse-assemble) eller dekompilera
(reverse-compile) Programvaraneller använda någonannan teknik för att utfå källkodenomdetta inte
är oundgängligennödvändigt för att inhämta erforderliga uppgifter för att uppnå samkörningsmöjlighet
medett självständigt skapat datorprogramochunder förutsättning att:(1) dessa åtgärder utförs av Er
eller för Er räkning, (2) de uppgifter somkrävs för att uppnå samkörningsmöjlighet inte tidigare på Er
begäran, inom rimlig tid gjorts tillgänglig för Er av TI och (3) dessa åtgärder begränsas till de delar av
Programvaran somär nödvändiga för att uppnå samkörningsmöjlighet. Den information som sålunda
inhämtats får endast användas av Er för att uppnå samkörningsmöjlighet. TI har rätt att säga uppdenna
Licens till omedelbart upphörande omNi bryter motde föregående bestämmelserna eller försöker vidta
någonåtgärd som skulle innebära ett brottmotdem.
(1.3) Ni får inte till tredjeman, hyra ut, leasa ut eller i övrigt temporärt överföra Programmet eller några
kopior, vare sig helt eller delvis. Ni får endast sälja Programmet somendel av TIH omNi tillser att Er
köpare skriftligt bekräftar att villkoren i licensavtalet somanges häri är bindande för honomochomNi
inte behåller några kopior av Programmet.
(1.4) OmNi uppfyller villkoren i Licensenär Ni också berättigad att använda vilken TIH applikation som
helst (“Applikationen”) somNi innehar giltig licens för tillsammansmedProgrammet.
(2) Begränsningar vid anspråk för fel
(2.1) Omunder preskriptionstidenenligt punkt (2.5) nedanProgrammetuppvisar ett fel som redan
existerade vid tidpunkten för riskens övergång får TI, efter eget val ochpå egenbekostnad, reparera
felet eller tillhandahålla enersättningsdel (“Avhjälpande”) eller ta tillbaka TIH ochåterbetala
köpeskillingen till Er. TI kanutföra Avhjälpande utan att detmedför annan rättslig förpliktelse. Vid
felanspråk måste Ni förete bevisning omköpet.



(2.2) Programmetuppvisar ett fel omdet inte överensstämmer medden funktionsspecifikation som
anges i den tillämpliga användarmanualeneller omdet inte överensstämmer medAvtalet i fråga omart,
mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning. Programmet skall också anses som felaktigt om
några manualer inte biläggs eller omProgrammet avviker från vadNi somkonsumentmed fog kunnat
förutsätta.
(2.3) TI skall inte ansvara för några fel somorsakats av försummelse, felaktig användning eller felaktig
behandling, såsomoriktig installation, oriktigt handhavande, oriktig användning, underhåll eller testning,
användning på områdenochunder miljöförhållandenandra ändem somuttryckligenhar angivits av TI
liksomanvändning i kombinationmedandra produkter som inte godkänts av TI för detta ändamål eller,
omProgrammethar ändrats eller modifierats på något sätt.
(2.4) OmAvhjälpande är otillräckligt, skall Ni, oavsett Ert eventuella anspråk på skadestånd (varvid
klausulennedanomansvarsbegränsning gäller) omnågot, ha rätt att häva Avtalet av köpav TIH eller att
kräva prisavdrag.
(2.5) Preskriptionstiden vid fel är tre (3) år. För reparerade Program skall återstodenav denursprungliga
fristen löpa från återlämnandet av det reparerade Programmet till Er. För ersättningsprogram skall
fristenbörja löpa på nytt vid leverans av ersättningsprogrammet till Er.
(2.6) Omundersökningenav ett påstått fel visar att det inte föreligger något fel har TI rätt att debitera
felsökningenefter TI:s vid tillfället gällande taxa. I detta fall skall transporten av Programmet ske på Er
bekostnadoch risk.
(3) Ansvarsbefrielse avseende immateriella rättigheter, fel i äganderättsförvärvet
(3.1) På de villkor som framgår av punkterna (3.2) och (3.3) ochnedanstående klausul om
ansvarsbegränsning ochunder preskriptionstiden för felanspråk (punkt (2.5) i klausulenom
ansvarsbegränsning avseende fel ovan), skall TI ersätta Er för skadestånd, ansvar eller kostnader som
slutligt ådöms Er eller somTI samtyckt till att utge vid förlikning eller annanuppgörelse i denutsträckning
somanspråket baseras på ett påstående att Programmetdirekt gör intrång i något amerikanskt,
kanadensiskt, japanskt eller europeiskt1 patent, upphovsrätt eller annan immateriell rättighet; under
förutsättning att (i) TI omedelbart informeras och, i tillämpliga fall, tillställs en kopia av anspråket, (ii) TI
erhåller all bevisning somNi har i Er besittning, (iii) TI erhåller skäligt bistånd vid, ochensamkontroll över
svaromålet, somTI har rättmen inte skyldighet att utföra samt vid alla förhandlingar för förlikning eller
annanuppgörelse avseende anspråket, och, (iv) Ni intemedger intrång i immateriella rättigheter
gentemot tredjeman. OmNi avbryter användningenav Programmet för att begränsa eventuellt
skadeståndeller av annat viktigt skäl är Ni förpliktad att göra klart för kärande tredjemanatt avbruten
användning inte innebär ett erkännande av intrång i hans immateriella rättigheter.
(3.2) Vid ett påstått anspråk beträffande vilket TI är skyldig att ersätta Er enligt punkt (3.1) ovan skall TI,
efter eget val: (i) utverka en licens somger Er rätt att fortsätt använda Programmet eller (ii) ersätta eller
ändra Programmet så att det inte gör intrång menpå ett sätt som inte väsentligt påverkar Programmets
funktioneller (iii), om varken (i) eller (ii) till ett kommersiellt skäligt pris står till buds för TI till Er återbetala
köpeskillingenoch transportkostnaderna för Programmet. OmTI väljer alternativet enligt punkt (iii) ovan
skall Ni till TI återlämna alla produkter som fortfarande är i Er besittning, i förvar hos Er eller under Er
kontroll. Det nämnda skall vara TI:s enda ansvar medundantag för begränsade skadeståndsanspråk i
enlighetmedklausulenomansvarsbegränsning nedan.
(3.3) TI har inte något ansvar för kostnader, förluster eller skadestånd till följd av uppsåtliga handlingar
från Er sida eller någon förlikning eller annanuppgörelse som ingåtts av Er utan TI:s föregående skriftliga
medgivande. TI har inte någon skyldighet att ingå i svaromål ochhar inte något ansvar för kostnader,
förluster eller skadestånd i denutsträckning somett påstått intrång baseras på: (i) Er användning av
Programmet tillsammansmedandra produkter, annanprogramvara eller annanutrustning; (ii) Er
användning av Programmetpå ett sådant sätt eller för en annan tillämpning änden för vilket Programmet
var lämpat eller avsett, oavsett omTI var medvetet omeller hade underrättats om sådananvändning
(såvida inte TI skriftligt godkänt användningen); eller (iii) Era ändringar i Programmet (de åtgärder som
anges i (i) till (iii) ovan ger TI rätt till ifrågavarande anspråk gentemot Er somvart ochett för sig och
gemensamthär benämns ”Övriga anspråk”).

TI-Innovator™ Hub Software License Agreement 9
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(3.4) Ni skall hålla TI skadelös för alla skador, alla förpliktelser eller kostnader som slutligt ådöms TI eller
sommedgivits av Er som förlikning eller annanuppgörelse och skall ingå i svaromål omalla anspråk
gentemot TI i denutsträckning somanspråket baseras på ett påstående som täcks av Övriga anspråk. 1.
Avser medlemsstaterna i EU
(3.5) Denna punkt anger TI:s och Ert enda ansvar för intrång i immateriella rättigheter.
(4) Ansvarsbegränsning
(4.1) Licensgivaren skall utanbegränsning vara ansvarig för skador somorsakats genomgrov
vårdslöshet ochuppsåt.
(4.2) Licensgivaren skall endast vara ansvarig för skador somorsakas av ringa vårdslöshet omdessa
beror på ett väsentligt avtalsbrott somäventyrar ändamåletmed Licenseneller underlåtenhet att fullgöra
förpliktelser somär en väsentlig förutsättning för fullgörandet av Licensen.
(4.3) I de fall somanges i punkt (4.2) ovan skall ansvaret begränsas till direkta förluster.
(4.4) I de fall somanges i punkt (4.3) ovan skall preskriptionstiden för Era skadeståndsanspråk vara två år
frånden tidpunkt då anspråket uppstodochNi fick kännedomomdetsamma. Oavsett Er kännedom skall
preskriptionstiden vara tre år frånden skadeståndsgrundande händelsen. Preskriptionstiden för anspråk
på skadestånd somgrundas på fel skall vara i enlighetmedvad somgäller enligt klausulenom
begränsningar vid anspråk för fel ovan.
(4.5)Medundantag för ansvar enligt lag omproduktansvar, för bedrägligt dolda fel och för
personskada, skall ovanstående ansvarsbegränsning gälla alla anspråk på skadestånd, oavsett rättslig
grund.
(4.6) Ovanstående ansvarsbegränsning skall också gälla omNi riktar anspråk mot Licensgivarens
anställda eller representanter.

ALLMÄNT
(1) TI får säga uppdenna Licens till omedelbart upphörande omNi underlåter att iaktta Licensens villkor.
Ni accepterar att vid sådanuppsägning återlämna eller förstöra originalförpackningenochalla hela eller
delar av kopior av Programmet somNi har i Er besittning vid Licensens upphörande och skriftligt intyga
detta för TI.
(2) Export och reexport av Programmet är underkastat exportkontrollagarna i det landdär Ni köpte Er
TIH och Förenta staternas ”Export AdministrationAct” från1969 i vid var tid gällande lydelse. Att iaktta
dessa regler är Ert ansvar. Ni accepterar attNi inte avser eller kommer att, direkt eller indirekt,
exportera, reexportera eller överföra Programmet eller tekniska data till något land till vilket sådan
export, reexport eller sådant överförande begränsas av någon tillämplig regel eller skriven lag i det land
där Ni köpte Er TIH eller Förenta staterna, utan korrekt skriftligtmedgivande eller licens, omdetta krävs
av denbehöriga myndigheten i det landdär Ni köpte Er TIH och/eller Bureauof Industry and Security vid
Förenta staternas handelsdepartement.
(3) Vid tillämpningenoch tolkningenav denna Licens skall svensk lag, medundantag för Förenta
nationernas konvention angående avtal om internationella köpav varor, gälla.
(4) Omnågonbestämmelse i Licenseneller endel av någonbestämmelse blir ogiltig, skall övriga
bestämmelser liksomövriga delar av bestämmelsen fortsätta att gälla.
(5) Denna Licens utgör hela avtaletmellan Er ochTI. Tillägg till eller ändringar av Licensen skall göras
skriftligt ochundertecknas av en vederbörligenbemyndigadTI-representant. Detta gäller också
avståendet från kravet på skriftlig form.
(6) Tillverkare är Texas Instruments Incorporated, 12500 TI Blvd. Dallas, Texas 75243, U.S.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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12 Allmän information

Allmän information
Texas Instruments support och service

Hemsida: education.ti.com
Frågor via e-post: ti-cares@ti.com
KnowledgeBase och e-postfrågor: Webb: education.ti.com/support
Internationell information education.ti.com/international

Service- och garanti-information
För information om längden och villkoren för garanti, se garantisedeln som medföljde
denna produkt eller kontakta din lokala Texas Instruments-återförsäljare/distributör.

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