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Σύντομη αναφορά στο USB 2.0 – Card 5-Way, PCI

Εγκατάσταση Λογισμικού
Windows XP Home / Professional

Αφού γίνει η εκκίνηση τον Windows XP εμφανίζεται το ‘Found New Hard Wizard’ και αναγνωρίζει τον Controller ως ‘Universal Serial Bus (USB)
Controller’. Επιλέξτε ‘Install the Software automatically (Recommended) (Αυτόματη Εγκατάσταση Λογισμικού)’ και εισάγετε το CD-ROM
που σας έχει παραδοθεί. Εάν η λειτουργία ‘AutoPlay’ δεν ενεργοποιηθεί κάντε κλικ στο →Next. Σε κάποιες περιπτώσεις ένα παράθυρο (What do you
want Windows to do?) (Τι επιθυμείτε να κάνουν τα Windows;) εμφανίζεται. Σε αυτήν την περίπτωση κάντε κλικ στο ‘Take no action’ και μετά πατήστε
→OK. Αν τώρα εμφανιστεί ένα παράθυρο με το κείμενο ‘The software you are installing for this hardware: has not passed Windows Logo testing to
verify its compatibility with Windows XP (Το λογισμικό που θέλετε να εγκαταστήσετε για αυτόν τον σκληρό δίσκο δεν πέρασε το τεστ τον Windows Logo
για να επικυρώσει για να επικυρώσει τη συμβατότητά του με τα Windows XP)’ κάντε κλικ στο Continue Anyway→Finish.
Σημαντικές πληροφορίες για ταWindows XP
Μπορείτε να ελέγξετε εάν ο ελεγκτής (controller) εγκαταστάθηκε σωστά. Κάντε κλικ στο Start→Control Panel→System→Hardware→Device
Manager
(Σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να κάνετε κλικ στο ‘Switch to Classic view’ για να δείτε την εικόνα ‘System’). Θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω
είσοδοι χωρίς ένα κίτρινο σημάδι επιφωνήματος.
Universal Serial Bus Controllers
 NEC PCI to USB Enhanced Controller
 NEC PCI to USB Open Host Controller
 NEC PCI to USB Open Host Controller
 USB-Root-Hub
 USB-Root-Hub

Windows 2000 Professional
Μετά την ακολουθία εκκίνησης του υπολογιστή εμφανίζεται το ‘Found New Hardware Wizard’. Κάντε κλικ στο →Next. Τώρα επιλέξτε ‘Search for a
suitable Driver for my device (Recommended) (Αναζήτηση για έναν κατάλληλο Driver για τη συσκευή μου)’ και εισάγετε το CD-ROM που σας έχει
παραδοθεί →Next→Next. Τα Windows αναζητούν τώρα τον αναγκαίο driver. →Next→ Finish.
Σημαντικές πληροφορίες για ταWindows 2000 Professional
Μπορείτε να ελέγξετε εάν ο ελεγκτής (controller) εγκαταστάθηκε σωστά. Κάντε κλικ στο Start→Settings →Control Panel →System→Hardware
→Device Manager
Θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω είσοδοι χωρίς ένα κίτρινο σημάδι επιφωνήματος:
Universal Serial Bus Controllers
 NEC PCI to USB Enhanced Host Controller
 NEC USB Open Host Controller
 NEC USB Open Host Controller
 USB-Root-Hub
 USB-Root-Hub

Windows ME Millennium Edition:
Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας εκκίνησης του υπολογιστή εμφανίζεται το παράθυρο ‘New Hardware Found’ και η USB-Card θα εγκατασταθεί. Μετά
από αυτό, το παράθυρο ‘Add New Hardware Wizard’ εμφανίζεται και αναγνωρίζει το ‘PCI Universal Serial Bus’ και ρωτάει ‘What would you like to
do? (Τι θα θέλατε να κάνετε;)’. Τώρα επιλέξτε ‘Automatic Search for a beter driver (Rcommended) (Αυτόματη αναζήτηση για έναν
καλύτερο driver)’ και εισάγετε το CD-ROM driver →Next. Τα Windows θα αναζητήσουν το CD-ROM driver και θα εγκαταστήσουν τον επιθυμητό
driver. → Finish.
Σημαντικές πληροφορίες για ταWindows ME:
Μπορείτε να ελέγξετε εάν ο ελεγκτής (controller) εγκαταστάθηκε σωστά. Κάντε κλικ στο Start→Settings →Control Panel →System→Device
Manager (Σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να κάνετε κλικ στο ‘view all control panel opotions’ για να δείτε την εικόνα ‘System’). Θα πρέπει να
υπάρχουν οι παρακάτω είσοδοι χωρίς ένα κίτρινο σημάδι επιφωνήματος.
Universal Serial Bus Controllers
 NEC PCI to USB Enhanced Host Controller
 NEC USB Open Host Controller (E 13+)
 NEC USB Open Host Controller (E 13+)
 USB-Root-Hub
 USB-Root-Hub

Windows 98 Second Edition:
Μετά την ακολουθία εκκίνησης του υπολογιστή εμφανίζεται το ‘Found New Hardware Wizard’ και αναζητάει ένα νέο driver για ένα ‘NEC USB Open
Host Controller’. Κάντε κλικ στο →Next. Τώρα εισάγετε το CD-ROM που σας έχει παραδοθεί και επιλέξτε μόνο ‘Specify a location:’. Εισάγετε
‘D:\Nec\Upd720100’ (όπου D: πρέπει να είναι το γράμμα οδηγιών του CD-ROM drive σας και κάντε κλικ στο →Next→Next→Next. Εισάγετε το
Windows 98 CD-ROM σας εάν χρειαστεί και κάντε κλικ στο ‘Ok’. Μετά κάντε κλικ στο → Finish. Τώρα το ‘Add New Hardware Wizard’ εμφανίζεται
ξανά. Παρακαλώ επαναλάβεται την διαδικασία που είναι γραμμενη από πανω. Μετα από αυτό ένα ‘PCI Universal Serial Bus’ θα αναγνωριστει. Κάντε
κλικ στο →Next. Τώρα εισάγετε το CD-ROM που σας έχει παραδοθεί και επιλέξτε ‘Specify a location:’. Εισάγετε ‘D:\Nec\Upd720100’ (όπου D:
πρέπει να είναι το γράμμα οδηγιών του CD-ROM drive σας και κάντε κλικ στο →Next→Next→Next. Μετά κάντε κλικ στο → Finish.
Σημαντικές πληροφορίες για ταWindows 98 SE:
Μπορείτε να ελέγξετε εάν ο ελεγκτής (controller) εγκαταστάθηκε σωστά. Κάντε κλικ στο Start→Settings →Control Panel →System→Device
Manager.
Θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω είσοδοι χωρίς ένα κίτρινο σημάδι επιφωνήματος:
Universal Serial Bus Controllers
 NEC PCI to USB Enhanced Host Controller
 NEC USB Open Host Controller
 NEC USB Open Host Controller
 USB-Root-Hub
 USB-Root-Hub

Προσοχή: Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το USB 2.0 Controller με άλλα λειτουργικά συστήματα όπως περιγράφεται παραπάνω, παρακαλώ ελέγξτε
πρώτα αν υπάρχούν περισσότερες πληροφορίες ή drivers στο Service-Zone στην ιστοσελίδα www.hama.de.


