
49030 – PC- Link- Cable, USB 2.0
Σημαντική Πληροφορία: πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, παρακαλώ διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε το προϊόν όπως περιγράφεται στις οδηγίες. Αν δεν το κάνετε, το προϊόν μπορεί να
μην λειτουργήσει κανονικά.

Προσοχή: πρέπει να εγκαταστήσετε το εσωκλειόμενο λογισμικό πριν συνδέσετε το Hama USB 2.0 PC Link Cable στον υπολογιστή σας.

Εγκατάσταση σεWindows 98 Second Edition ήWindows Millennium Edition (ME)
Μετά από τη φόρτωση του συστήματος λειτουργίας , εισάγετε τον οδηγό του CD-ROM σας. Ανοίξτε My Computer και επιλέξτε τον οδηγό που έχετε εισάγει το CD-ROM. Kάνετε διπλό κλικ στο αρχείο
PL2501-v1007ML.exe. Εναλλακτικά, κάνετε κλικ στο Start->Run και πιέστε enter στο “D:\PL2501_v1007ML.exe”. (αντικαταστήστε το “D” με το γράμμα του οδηγού του CD-ROM σας).
Το πρόγραμμα εγκατάστασης έχει αρχίσει. Μετά από την οθόνη καλωσορίσματος κάνετε κλικ ->Next και έπειτα ->Finish. Αυτό ολοκληρώνει την εγκατάσταση λογισμικών.

Σημαντικές πληροφορίες: 98 Second Edition και ΜΕ.
Μπορείτε να ελέγξετε εάν το χειριστήριο έχει εγκατασταθεί επιτυχώς, επιλέγοντας: ->Start->Settings->Control Panel->System->Hardware->Device Manager. Η παρακάτω καταχώρηση πρέπει να
εμφανιστεί χωρίς ένα κίτρινο ερωτηματικό.

USB Controller:
 High-Speed USB Bridge Cable

Εγκατάσταση σεWindows 2000/Windows XP
Μετά από τη φόρτωση του συστήματος λειτουργίας , εισάγετε τον οδηγό του CD-ROM σας. Ανοίξτε My Computer και επιλέξτε τον οδηγό που έχετε εισάγει το CD-ROM. Kάνετε διπλό κλικ στο αρχείο
PL2501-v1007ML.exe. Εναλλακτικά, κάνετε κλικ στο Start->Run και πιέστε enter στο “D:\PL2501_v1007ML.exe”. (αντικαταστήστε το “D” με το γράμμα του οδηγού του CD-ROM σας).
Το πρόγραμμα εγκατάστασης έχει αρχίσει. Μετά από την οθόνη καλωσορίσματος κάνετε κλικ ->Next και έπειτα ->Finish. Αυτό ολοκληρώνει την εγκατάσταση λογισμικών.

Σημαντικές πληροφορίες: Windows 2000/Windows XP
Μπορείτε να ελέγξετε εάν το χειριστήριο έχει εγκατασταθεί επιτυχώς, επιλέγοντας: ->Start->Settings->Control Panel->System->Hardware->Device Manager (κλασσικός τρόπος) ή Start->Control
Panel->Performance and Maintenance->System->Hardware->Device Manager. Η παρακάτω καταχώρηση πρέπει να εμφανιστεί χωρίς ένα κίτρινο ερωτηματικό.

USB Controller:
 High-Speed USB Bridge Cable

Πληροφορίες Υποστήριξης
Αν τα προϊόντα είναι ελαττωματικά, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον πωλητή σας ή τη Hama Product Consulting αν έχετε οποιαδήποτε αξίωση για τα προϊόντα.

Internet/www
Υποστήριξη προϊόντων, νέοι οδηγοί ή πληροφορίες προϊόντων μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση : www.hama.de

Γραμμή Επικοινωνίας- Hama Product Consulting
Τηλ.: +49(0) 9091/502-115
Fax: +49(0) 9091/502-274
e-mail: hama@hama.de
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