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O USB disketové mechanice

Tento oddíl obsahuje informace o obsahu balení, užití USB disketové mechaniky 
a seznam podporovaných operačních systémů.

Kontrola kompletnosti balení

Zkontrolujte prosím, že balení obsahuje následující položky:

 USB přenosná disketová mechanika
 CD-ROM pro mechaniku
 Uživatelský manuál

Použití USB disketové mechaniky

USB disketová mechanika je použitelná na všech modelech počítačů, které mají 
USB vstup. Pokud si nejste jisti, kde se na Vašem počítači USB vstup nachází, 
podívejte se do manuálu pro váš počítač. K použití USB disketové jednotky 
musíte mít na počítači nainstalované ovladače.

Pozn.: Pokud ovladače úspěšně nainstalujete, přiřadí se jednotce automa-
 ticky písmeno pro označení disku.  Na rozdíl od běžných disketových 
 jednotek se vždy nemusí jednat o A. Záleží na nastavení počítače, 
 který používáte.

Pokud si nejste jisti, zda může být tato jednotka k Vašemu počítači připojena, 
kontaktujte Vašeho dodavatele nebo obchodního zástupce.

Seznam podporovaných operačních systémů

Tato USB disketová mechanika je kompatibilní se všemi následujícími 
operačními systémy:  MS Windows 98/2000/XP/Vista/7/8
  MAC OS X
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6. Stiskněte „Další“ a opakujte kroky 2 a 3. Otevře se následující okno. Vyberte 
„Nejnovější ovladače (Recommended)“

7. Stiskněte „Další“. Otevře se následující okno. Potvrďte umístění jednotky.
Pokud umístění jednotky není X:\YEDUFD1.INF kde „X“ je označení Vašeho 
CD-ROM, stiskněte „Zpět“ a vraťte se ke kroku č. 6.

8. Stiskněte „Další“ pro instalaci ovladačů. Držte se instrukcí na obrazovce.
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Instalace a uživatelský manuál

Tento oddíl poskytuje instrukce k instalaci ovladačů zařízení pro MS Windows 
2000/ME/98

K instalaci ovladačů zařízení ve Windows 2000/ME/XP/Vista/7/8 pouze zapojte 
USB konektor do vašeho počítače. Operační systém jednotku rozpozná.

Instalace ovladačů zařízení ve Windows 98

Pro instalaci ovladačů zařízení ve Windows 98 se řiďte dle následujících instrukcí:

1. Zapojte USB disketovou mechaniku do USB vstupu Vašeho počítače a vložte 
instalační CD. Zobrazí se okno Wizard pro instalaci nového hardwaru.

2. Stiskněte „Další“. Otevře se následující okno. Vyberte •Vyhledávat nejvhodnější 
ovladač pro jednotku.(Doporučuje se).

3. Stiskněte „Další“. Otevře se následující okno.  Zaškrtněte políčko CD-ROM drive.

4. Stiskněte „Další“. Otevře se následující okno.  Potvrďte umístění jednotky 
stisknutím „Další“. Pokud umístění není X:\YEDUFD1.INF kde „X“ je označení 
Vašeho CD-ROM, stiskněte „Zpět“ a vraťte se ke kroku č. 2. Po stisknutí tlačítka 
“Další” přejdete ke kroku č. 5

5. Stiskněte „Další“ pro nainstalování ovladače zařízení. Když je instalace hotová, 
stiskněte „Dokončit“. Otevře se okno Wizard pro instalaci nového hardwaru.
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