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Introdução:
Obrigado por adquirir nossos produtos, toda equipe da MCU agradece por você ter
escolhido nosso produto.
Todos os equipamentos da M.c.u são completamente testados antes de serem enviados
ao cliente.
É Recomendável que quem for utilizar o Kit tenha conhecimentos básicos de informática e
eletrônica analógica e digital.
Instalando o software:
Para instalar o software, execute o arquivo de Setup que está no CD fornecido com o Kit.
Após executado o Setup, será criado um link no Menu iniciar, com o nome de:
KitMCU → Kit ARM7 LPC2368 onde contém os links para abrir o gravador, a pasta do
software e para desinstalar, cuidado com a opção desinstalar, pois ela apaga toda a pasta do Kit,
portanto se você for desinstalar, copie seus projetos para outra pasta.
Atenção, o Software da Keil é free somente até 16Kbyes. Se o cliente quiser fazer projetos
com mais memória terá que adquirir a licensa com a Keil. Ou usar outra ferramente
Estrutura da pasta de programas do Kit:
Quando você instala o CD que acompanha o Kit, ele grava os arquivos geralmente nas
pastas:
C:\Arquivos de Programas\KitMCU\LPC\ dentro da pasta contém as pastas abaixo:
\ferramentas
Esta pasta contém o Setup do Keil e outras ferramentas de desenvolvimento para o ARM
\Gravador
Esta pasta contém os gravadores Flash magic e Flash Utility
C:\Arquivos de Programas\KitMCU\LPC\Kit ARM7 LPC2368 , dentro da pasta contém as
pastas abaixo:
\docs
Esta pasta que contém toda documentação disponível sobre o Kit
\exemplos
Esta pasta contém todos exemplos disponíveis para o Kit
Exemplos:
Todos exemplos foram feitos usando o KEIL versão demonstração, você pode instalar o
Keil que veio no CD, e está disponível na pasta citada acima.
Esquema do cabo serial:
o Cabo Serial de gravação é montado da seguinte forma:
DB9
DB9
Pino 2

Pino 2

Pino 3

Pino 3

Pino 4

Pino 4

Pino 5

Pino 5

Pino 7

Pino 7

Parar Gravar usando o FLASH MAGIC:
•
Colocar os JUMPERS: JP4, JP5, JP6, e JP7 da placa BASE
•
Conectar a placa ao computador usando um cabo serial DB9 Macho para DB9 Femea,
conectar na SERIAL 0 do KIT
•
Abra o programa FLASH MAGIC
•
Vá em Options e Depois Advanced Options, depois em Hardware config e deixe da
seguinte forma:
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•
•
•
•
•

Selecione a porta COM correta onde o Kit está conectado
Selecione a velocidade de no máximo 57600 ( Velocidade testada que funciona)
Selecione o Cristal no valor de 12MHZ
Selecione o DEVICE = LPC2368
Para gravar um programa, clique em Browse, selecione o arquivo HEX, e depois clique em
Start.

Esquema:
O esquema elétrico está na pasta docs
Na pasta DOCs você encontra também o datasheet do componente.
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Teste funcional:
Todos kits saem totalmente testados de nossa empresa.
Checklist:
Item
LCD
Botão reset
Botão
Porta serial 0
Ethernet teste funcional
Porta USB
Entrada de alimentação
Fonte de alimentação
Porta JTAG
Conector SDCARD
Teste funcional SDCARD

Resultado

Verificar os Itens abaixo antes de serem enviados ao cliente:
Item
Resultado
CD
Placa do Kit com LCD
Cabo serial
Cabo USB
Fonte
Este manual com o checklist
Cabo crossover ethernet
Placa BASE + B1-ARM LPC2368
Data/Hora dos testes: _________________________________
Visto _______________________________________
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Termo de garantia
Prezado cliente, convém ler até o final este termo de garantia para evitar no futuro
qualquer dúvida em relação aos produtos produzidos pela MCU Equipamentos Eletrônicos,
tais cláusulas são definitivas e não abrimos exceções em nenhuma situação. A mercadoria
que estiver com a garantia vencida, lacres, nº de série violado ou com dano físico (batido,
riscado, peça queimada etc.) será recusada. Mau uso, manipulação indevida, imperícia findará
a garantia. Não autorizamos nenhuma pessoa, independente de grau de conhecimento
instrução ou cargo a dar manutenção nos materiais vendidos e ao entregar seu material a
estas pessoas não credenciadas o risco é de total responsabilidade do cliente, pois a MCU
dispõem de pessoal habilitado para tal.
A garantia é de balcão, o prazo de garantia é de 186 dias. Isto é, prestamos a garantia
somente em nossos laboratórios. Todo e qualquer custo de envio para manutenção ou
garantia será por conta do comprador, sem exceções.
•
•

•
•

•
•
•

•

•

É de responsabilidade do cliente a contratação de empresa para fazer instalação do
equipamento.
Todo e qualquer produto que nos for entregue para devolução ou garantia será
substituído imediatamente apenas se não forem ultrapassados 7 dias da data da compra,
sujeito à sua disponibilidade em estoque. Independente de qualquer fator será feita uma
vistoria e testes nos produtos para avaliação. O prazo para tais testes é de até 48hs,
contadas a partir da entrega da mercadoria na loja.
Produtos apresentados para garantia após os 7 dias da data da compra, serão
substituídos por outro com a mesma característica no prazo máximo de 30 dias conforme
o Código de Defesa do Consumidor.
A troca por outra mercadoria ou devolução poderá ser efetuada dentro do prazo de 7 dias,
o produto deverá estar sem indícios de uso, sem que haja violação do lacre original do
fabricante e acompanhado de seus manuais e todos acessórios, na embalagem original.
Após este prazo não efetuamos trocas nem devoluções.
A MCU assegura garantia contra defeito de fabricação de todos os produtos adquiridos
na empresa, e com a apresentação de nota fiscal ou recibo, durante o período de
cobertura da garantia.
Não estão cobertos pela garantia os seguintes componentes: adesivos, peças de plástico,
fusíveis, além de defeitos originados por acidentes e/ou incidentes ocorridos por quedas
ou transporte incorreto do equipamento ou por intempéries.
A garantia perderá sua validade se o equipamento for reparado ou alterado, em qualquer
de suas partes, em local que não a MCU ou qualquer outro centro por ela autorizado e
segundo os procedimentos por ela aprovados, for submetido à manutenção imprópria ou
uso indevido, negligência ou acidente, for danificado por corrente excessiva ou tensões
fora de faixa de trabalho ou tiver seu número de série alterado, rasurado ou removido.
Nenhuma outra garantia é fornecida, expressa ou implicitamente.
Qualquer componente defeituoso pode ser prontamente substituído pela MCU ou
fornecedor local autorizado, após sua requisição. Os custos de deslocamento do técnico
ou quando necessário, viagem e estadia, ficam sempre seja dentro ou fora da garantia,
por conta do cliente.
Solicitações de componentes de reposição devem vir sempre acompanhadas do número
de estoque, modelo do equipamento, número de série, código de identificação no circuito
e placa de circuito impresso de referência.

M.c.u Tecnologia www.mcu.com.br

5

