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Gentile Cliente,

Szanowny Kliencie,

faccia attenzione alle seguenti indicazioni relative all’installazione dei driver:

zwróć uwagę na następujące informacje dotyczące instalacji sterownika:

WERSJA 01/14

Płyta CD instalacji sterowników powinna znajdować się w czytniku CD/DVD.

Il presupposto è che il CD di installazione/driver sia nell‘unità CD/DVD.
a) Windows 7 e Windows 8
Dopo l’installazione del programma Setup.exe inserire il cavo USB in un posto memoria USB
del computer.

a) Windows 7 i Windows 8
Po zainstalowaniu programu Setup.exe podłącz kabel USB do wolnego portu USB
komputera.

Se compare: “Il software dei driver del dispositivo non è stato installato”, è necessario
installare il driver separatamente poiché il sistema di Windows non l’ha riconosciuto
correttamente.

Jeżeli pojawi się następująca informacja: “Sterownik urządzenia nie został zainstalowany.”,
należy go ponownie zainstalować, ponieważ nie został poprawnie rozpoznany przez system
Windows.

Procedere come di seguito:

Postępuj w następujący sposób:

1. Windows 7: Fare clic su “Avvio” → “Comando di sistema” → “Gestione periferiche”.
Windows 8: Andare a “Gestione periferiche”.

1. Windows 7: Kliknij “Start” → “Panel sterowania” → “Menedżer urządzeń”.
Windows 8: Przejdź do “Menedżera urządzeń”.

2. Nella gestione periferiche in “Altri dispositivi” c’è un punto esclamativo giallo con il testo:
“Dispositivo non riconosciuto”. Fare doppio clic su “Dispositivo non riconosciuto”.

2. W Menedżerze urządzeń pod zakładką “Inne urządzenia” pojawi się żółty wykrzyknik
z następującym napisem: “Nieznane urządzenie”. Kliknij dwukrotnie na “Nieznane
urządzenie”.

3. Installare ora il driver per questo dispositivo facendo clic sul tasto “Aggiorna driver”.
4. Nella finestra che compare selezionare “ → Cerca il software del driver sul computer”.
5. Indicare ora il percorso dell’unità CD-/DVD (esempio “D:\”“) e spuntare la casella “Includi
sottocartella”, poi fare clic su “Altro”.
6. Se compare una finestra con “Sicurezza Windows” con il testo: “Non è stato possibile
verificare il produttore del driver”, confermare l’installazione facendo clic su “→ Installa
comunque il software del driver”.

3. Zainstaluj teraz sterownik dla tego urządzenia klikając “Aktualizuj sterownik”.
4. W oknie, które pojawi się an ekranie wybierz “→ Przeglądaj komputer w poszukiwaniu
sterownika”.
5. Wprowadź ścieżkę czytnika CD/DVD (np. “D: \”) i zaznacz “Uwzględnij podfoldery”,
następnie kliknij “Dalej”.

7. Ora il driver deve essere rilevato secondo norma e sarà possibile utilizzare il software per
l’oscilloscopio USB.

6. Jeżeli na ekranie pojawi się okno “Zabezpieczenia systemu Windows” z napisem:
“Wydawca tego sterownika nie został zweryfikowany”, potwierdź instalację klikając na “→
Zainstaluj sterownik mimo wszystko”.

b) Windows XP/Vista
Durante l’installazione del driver selezionare il percorso dell’unità CD-/DVD e installare il
driver dalla cartella “Driver” della CD incluso.

b) Windows XP/Vista
Wybierz ścieżkę czytnika CD/DVD aby zainstalować sterownik z podkatalogu “Driver” na
dołączonej płycie CD.

Il Vostro team VOLTCRAFT

Zespół VOLTCRAFT

Note legali

7. Sterownik powinien być teraz prawidłowo wykryty i będziesz mógł korzystać z
oprogramowania oscyloskopu cyfrowego.
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