N1 Wireless ExpressCard™
Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
Βήμα 1 - Τοποθετήστε το CD και εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης
Τοποθετήστε το δίσκο εγκατάστασης στη μονάδα CD του φορητού υπολογιστή. Όταν εμφανιστεί το πρόγραμμα
εγκατάστασης, κάντε κλικ στο “Next” (Επόμενο).
Το πρόγραμμα εγκατάστασης μπορεί να χρειαστεί 15-20 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί. Εάν το πρόγραμμα
εγκατάστασης δεν εμφανιστεί, ξεκινήστε το με μη αυτόματο τρόπο ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
Στα Windows® XP-κάντε κλικ στο “Start > My Computer” (Έναρξη > Ο υπολογιστής μου) και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο
της μονάδας CD/DVD.
Στα Windows 2000-κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο “My Computer” (Ο υπολογιστής μου) στην επιφάνεια εργασίας και
κατόπιν κάντε διπλό κλικ στοεικονίδιο της μονάδας CD/DVD.
Το πρόγραμμα εγκατάστασης θα ξεκινήσει και θα εγκαταστήσει τα απαραίτητα προγράμματα οδήγησης. Κάντε κλικ στο
“Next” (Επόμενο) σε κάθε οθόνη. Εάν, οποιαδήποτε στιγμή κατά την εγκατάσταση, εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα
που σας πληροφορεί ότι το λογισμικό δεν έχει υποβληθεί στη δοκιμή του λογότυπου των Windows (Windows logo),
αγνοήστε το. Το παρόν προϊόν έχει ελεγχθεί εξαντλητικά ώστε να είναι συμβατό με το λειτουργικό σύστημα των Windows.
Κάντε κλικ στο “Continue anyway” (Συνέχεια) για να προχωρήσετε.

Βήμα 2 - Τοποθετήστε την κάρτα στον υπολογιστή
Κατά τη διαδικασία εγκατάστασης, θα σας ζητηθεί να τοποθετήσετε τον κάρτα. Βεβαιωθείτε πρώτα ότι η ετικέτα της κάρτας
είναι προς τα ΠΑΝΩ.
Τοποθετήστε την κάρτα στην υποδοχή ExpressCard του υπολογιστή, πιέζοντας σταθερά μέχρι να τερματίσει. Η λυχνία
λειτουργίας στο επάνω μέρος της κάρτας θα ανάψει.
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Εάν ο φορητός υπολογιστής διαθέτει την πιο γενική υποδοχή ExpressCard (ExpressCard/54), η οποία έχει μεγαλύτερο
πλάτος, ευθυγραμμίστε την κάρτα στην αριστερή πλευρά της υποδοχής και κατόπιντοποθετήστε την κατευθείαν μέσα στο
φαρδύ άνοιγμα. Η γενική υποδοχή ExpressCard διαθέτει μία εσωτερική εγκοπή που θα καθοδηγήσει απαλά την κάρτα σας
στην αριστερή πλευρά της υποδοχής. Με αυτόν τον τρόπο, η κάρτα θα συνδεθεί κατάλληλα στην υποδοχή ExpressCard.
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Βήμα 3 - Ολοκληρώστε το πρόγραμμα εγκατάστασης και επανεκκινήστε τον υπολογιστή
Μπορεί να εμφανιστεί ο Οδηγός “Found New Hardware Wizard” (Οδηγός εντοπισμού νέου υλικού). Εάν συμβεί κάτι
τέτοιο, επιλέξτε “Install the software automatically (Recommended)” (Αυτόματη εγκατάσταση του λογισμικού [Συνιστάται])
και κάντε κλικ στο “Next” (Επόμενο) για να συνεχίσετε. Κατόπιν, κάντε κλικ στο “Finish” (Τέλος) για να ολοκληρώσετε την
εγκατάσταση.
Στην τελευταία οθόνη, κάντε κλικ στο “Finish” (Τέλος) για να κλείσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης και να επανεκκινήσετε
τον υπολογιστή σας.

Βήμα 4 - Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο
Ένα μικρό εικονίδιο ένδειξης σήματος θα εμφανιστεί στο δίσκο του συστήματος (κάτω δεξιά γωνία στις περισσότερες
οθόνες). Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο για να ξεκινήσετε το Wireless Client Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα-πελάτης
ασύρματης δικτύωσης).
Αναζητήστε στη λίστα “Available Networks” (Διαθέσιμα δίκτυα) το δρομολογητή ή το δίκτυο στο οποίο θα θέλατε να
συνδεθείτε. Κάντε διπλό κλικ στο αντίστοιχο όνομα για να συνδεθείτε.
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