NAVODILA ZA NAMEŠČANJE PROGRAMSKE OPREME

1. Kako pridobiti paket gonilnikov za Windows 7
ZTE WCDMADATA KARTICA podpira operacijski sistem. Paket gonilnikov za
Windows 7 (AS_PCDrvSetupV1.0.0B01) prenesite iz spletne strani. Po
ekstrahiranju paketa, se ustvari namestitvena datoteka ZTEDrvSetup.exe.

2. Navodila za namestitev paketa na OS Windows 7
Opomba: pred namestitvijo paketa gonilnikov za Windows 7, namestite
uporabniški program Modema
Postopek nameščanja: (opomba: postopek opisuje namestitev standardne verzije.
Verzija, ki jo nameščate, se lahko razlikuje od opisane, vendar je namestitveni
postopek enak.
2.1 Modem priklopite na računalnik, na katerem je nameščen operacijski sistem
Windows 7. Namestitveni postopek se samodejno začne (slika 1).

Slika 1

2.2 Sledite navodilom na zaslonu in dokončajte postopek namestitve s klikom na
gumb Finish (slika 2).

Slika 2

2.3 Po končani namestitvi, zaženite namestitveni paket z gonilniki ZTEDrvSetup.exe.
Začne se namestitveni postopek (slika 3).
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2.4 Sledite navodilom na zaslonu in dokončajte postopek namestitve s klikom na
gumb Finish (slika 4).

Slika 4

2.5 Kliknite na Start – na ikono Computer kliknite z desno miškino tipko, izberite
Manage – Computer Management – Device Manager, poiščite Modem and Ports
(glejte rdeče okvirje na sliki 5). Stanje na sliki prikazuje, da so gonilniki pravilno
nameščeni, sedaj lahko normalno uporabljate vaš modem.

Slika 5

3. Pogosto zastavljena vprašanja
3.1 Če najprej namestite Windows 7 paket z gonilniki, uporabniškega programa
za uporabo modema ne morete namestiti. Kaj storiti?
Odstranite paket z gonilniki, nato namestite uporabniški program za uporabo
modema, nato namestite Windows 7 paket z gonilniki.
Odstranjevanje paketa gonilnikov na operacijskem sistemu Windows 7:
1. Kliknite na Start – Control Panel – Uninstall a program (slika 6).
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2. Izberite ZTE USB Driver, pritisnite Uninstall/Change. Začne se postopek
odstranjevanja programske opreme (slika 7).

Slika 7

3.2 Ali lahko po končani namestitvi uporabniškega programa za uporabo
modema, odstranim (izvlečem) modem iz računalnik in nato namestim paket z
gonilniki?
Da, gonilnike lahko namestite brez vstavljenega (priklopljenega) modema. Za več
informacij o nameščanju, glejte poglavje 2.3.

