كيفية تثبيت برامج تشغيل USB

روّاد االتصاالت الفضائية

I

تثبيت برامج تشغيل USB
ستحتاج إلى تثبيت برامج تشغيل  USBعلى جهاز الكمبيوتر قبل تثبيت أداتي مطابقة قائمة االتصال وحتديث
البرامج الثابتة .كما يعمل تثبيت برامج تشغيل  USBعلى التقليل من وقت شحن الهاتف.
لتثبيت برامج تشغيل  USBعلى الكمبيوتر لديك ،قم باإلجراء التالي:
1

حدد البرنامج > برامج تشغيل  USBمن القرص املضغوط.

2

انقر فوق ( Installتثبيت).
سيظهر مربع حوار ( Software Installationتثبيت
البرنامج).

3

انقر فوق ( Continue Anywayمتابعة على أي حال).
سيظهر مربع حوار ( Install Driverتثبيت برنامج التشغيل).
بالرغم من أن التطبيق لم يجتاز اختبارات Windows Logo
( testingاختبارات شعار  ،)Windowsإال أن متابعة عملية
التثبيت تعد عملية آمنة .تابع من خالل النقر فوق Continue
( Anywayمتابعة على أي حال).
مالحظة :قد يظهر مربع حوار Software Installation

(تثبيت البرنامج) عدة مرات.

انقر فوق ( Continue Anywayمتابعة على أي حال) في كل
مرة يظهر فيها.
4

انقر فوق ( OKموافق).
مت تثبيت برامج التشغيل بنجاح.

1

تثبيت اجلهاز اجلديد
لتثبيت اجلهاز اجلديد ،قم باإلجراء التالي:
1

قم بتوصيل  IsatPhoneبجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB

املرفق .إذا لم يكن هاتفك قيد التشغيل ،فقم بتشغيله اآلن.

عند توصيل كابل  ،USBستظهر الشاشة املنبثقة التالية:
«New hardware found: IsatPhone Pro Composite
( »Deviceمت العثور على جهاز جديد :جهاز IsatPhone Pro
.)Composite
سيظهر ( Found New Hardware Wizardمرشد العثور
على جهاز جديد) .حدد ( No, not this timeال ،ليس هذه
املرة) وانقر فوق ( Nextالتالي).
2

حدد Install from a list or specific location
)( (Advancedتثبيت من قائمة أو موقع معني (متقدم)) وانقر
فوق ( Nextالتالي).

3

حدد Don’t search. I will choose the driver
( to installال تبحث .سأختار برنامج التشغيل املراد
تثبيته) ،وانقر فوق ( Nextالتالي).

2

4

انقر فوق ( Nextالتالي) مر ًة أخرى.
سيظهر مربع حوار ( Hardware Installationتثبيت
اجلهاز).

5

انقر فوق ( Continue Anywayمتابعة على أي حال).

6

يقوم ( Found New Hardware Wizardمرشد العثور على
جهاز جديد) بتثبيت البرنامج.

3

7

انقر فوق ( Finishإنهاء).
سيظهر مربع حوار ( System Settings Changeتغيير
إعدادات النظام).
مالحظة :يتم تكرار إجراء التثبيت من اخلطوة  1إلى اخلطوة  7من
أجل تطبيقات  IsatPhoneاألخرى ،مثل واجهة مودم الفاكس
وأداتي مطابقة قائمة االتصال وحتديث البرامج الثابتة.
قم بفصل كابل  USBمن جهاز الكمبيوتر ومن الهاتف.

8

كرر اإلرشادات من النقطة رقم ( )1عدد املرات التي يطالبك بها الكمبيوتر حتى يتم حتميل كل برنامج تشغيل  .USBعند
االنتهاء ،قد تتم مطالبتك بإعادة تشغيل الكمبيوتر لديك لتصبح التغييرات سارية املفعول.
انقر فوق ( Yesنعم) .سيقوم جهاز الكمبيوتر بإعادة التشغيل تلقائيًا.
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