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Adapter Bluetooth USB i CF 
 
 
Opakowanie zawiera: 
 

- 1 adapter Bluetooth USB i CF 
- 1 płyta CD ze sterownikami i oprogramowaniem 
- instrukcja obsługi 

 
 

1. Instalacja w systemach Windows 98/ 2000/ ME/ XP 
 
Przy adapterze Bluetooth CF naleŜy zainstalować sterowniki przed instalacją 
oprogramowania. Sterowniki znajdują się na płycie CD w katalogu BTCF. 
 
Przy adapterze Bluetooth USB naleŜy zainstalować sterowniki przed podłączeniem 
adaptera USB Bluetooth do komputera.     
 
1.1 Instalacja adaptera Bluetooth w systemie Windows 
- Płytę instalacyjną włoŜyć do komputera; instalacja rozpocznie się automatycznie. W 

przypadku gdyby instalacja nie rozpoczęła naleŜy wybrać za pomocą Windows Explorer 
odpowiedni napęd CD-ROM i kliknąć „bsetup”.  

- Wybrać urządzenie i OS. 
 
Przy adapterze Bluetooth CF naleŜy zainstalować sterowniki przed instalacją 
oprogramowania. Sterowniki znajdują się na płycie w katalogu BTCF.  
 

1.1.1 Wymagania systemowe: 
 
Urządzenie działa w systemach Windows 98SE/2000/ ME/ XP 
 
     1.1.2. Odinstalowanie poprzedniej wersji adaptera Bluetooth  
Przed instalacją nowszej wersji adaptera Bluetooth USB-CF naleŜy usunąć starsze jego wersje 
Bluetooth. MoŜna to zrobić na 2 sposoby: 
 

- Odinstalowanie dokona się automatycznie podczas instalacji nowego oprogramowania. 
- Oprogramowanie Bluetooth moŜna usunąć ręcznie : 
a) Zamknąć wszystkie otwarte aplikacje. 
b) Na pasku zadań wybrać Start → Ustawienia →  Panel sterowania. 
c) Kliknąć dwa razy Dodaj/ usuń programy. 
d) W oknie Dodaj/lub usuń programy wybrać oprogramowanie Bluetooth. 
e) Kliknąć przycisk Dodaj/usuń (Windows 2000). Rozpocznie się kreator instalacji. 
f) Kliknąć Ok., aby zatwierdzić skasowanie danych 
g) JeŜeli jest to wymagane zrestartować komputer i kliknąć Zakończ.  

  
 
1.1.3. Instalacja oprogramowania Bluetooth 
1.1.3.1 Windows 98SE i Windows ME  
Przed konfiguracją adaptera Bluetooth naleŜy zainstalować sterowniki. Dla systemów Windows 
98SE i ME  naleŜy równieŜ przygotować płytę instalacyjną programu Windows. 



 
1.1.3.2. Pomocniczy program instalacyjny 
 
Instalacja oprogramowania Bluetooth za pomocą pomocniczego programu instalacyjnego odbywa 
się automatycznie. W czasie instalacji naleŜy: 

- Przeczytać i zaakceptować warunki instalacji. 
- Wpisać dane urządzenia. 
- Wybierać - OK. – Anuluj. 

 
Instrukcje dotyczące instalowania oprogramowania Bluetooth; Akapit 1- - Instalacja 
oprogramowania Bluetooth. 
 
Aby zainstalować oprogramowanie naleŜy: 

a) Zamknąć wszystkie aplikacje  
b) WłoŜyć płytę CD z oprogramowaniem do CD-ROM’u. Instalacja rozpocznie się 

automatycznie. Pojawi się okno pomocniczego programu instalacyjnego. W przypadku 
gdyby autostart nie zadziałał instalację naleŜy uruchomić ręcznie.  

c) Postępować zgodnie ze wskazówkami kreatora. 
- W pierwszym oknie kliknąć Dalej. 
- W oknie licencji kliknąć Akceptuje i Dalej. 
- W oknie informacje wpisać wymagane dane: Nazwa urządzenia (np. MT1), Typ urządzenia 

(klikając na strzałkę moŜna wybrać z listy np. Desktop lub Laptop). Typ urządzenia moŜe 
zostać zmieniony równieŜ w trakcie instalacji oprogramowania Bluetooth w oknie 
konfiguracji.  

- Kliknąć Dalej.    
d) W przypadku gdyby ustawienia miały być zmienione kliknąć Wstecz. Aby zamknąć 

kreatora kliknąć Anuluj . By rozpocząć instalację kliknąć Instaluj . Na ekranie pojawi się 
wskaźnik postępu instalacji oprogramowania Bluetooth. W czasie instalacji moŜe pojawić 
się komunikat o włoŜeniu płyty instalacyjnej Windows – naleŜy ją umieścić w CD-ROMie i 
postępować dalej zgodnie ze wskazówkami.  

e) Po zakończonej instalacji kliknąć Zakończ.    
f) Kliknąć Tak aby zrestartować komputer lub Nie gdy komputer ma być zrestartowany 

później.  
 
 
Po zrestartowaniu komputera naleŜy włoŜyć adapter USB-CF Bluetooth do wolnego portu 
USB komputera, system automatycznie zainstaluje sterowniki.  
 
Dodatkowe informacje o adapterze Bluetooth moŜna znaleźć na płycie CD w pliku 
Readme.    


