
Adaptér USB – 2x RS232 port 
Adaptér USB – 4x RS232 port 

 
 

Katalogové číslo: 12.99.1082, 12.99.1084 
 

Typ: UTS 2009/4009 
 
ÚVOD 
Adaptér USB - RS232 je zařízení, které slouží pro připojení zařízení na sériové sběrnici na 
port USB. Tento kabel poskytuje ideální propojení  s modemem, PDA, digitálním  
fotoaparátem, tiskárnou nebo ISDN terminál adaptéry s rychlostí přenosu dat více než 1 
Mb/s. 
 
OBSAH BALENÍ 
- Hardware: Adaptér USB - RS232 (2 nebo 4 porty) 
- CD s  drivery 
- Návod k používání 
 
ZNAKY PRODUKTU 
- USB kompatibilní se specifikací  1.1 
- Podpora RS232 sériové linky s rychlostí přenosu dat přes 1 Mb/s.  
- Podporuje  Wake-up a APM 
- Jednotlivý čip (ASIC) USB - Serial komunikace 
 
SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY 
- IBM PC 486DX-100 MHz CPU nebo vyšší  
- Přístupný USB port 
- Mechanoka CD-ROM  
- Windows 98SE / ME / 2000 / XP 
 
INSTALACE OVLADAČE (Win98 a ME) 
Sledujte kroky uvedené níže pro instalaci adaptéru USB - RS232: 

1. Zapněte oba  počítače, které budete propojovat USB - Serial  adaptérem a ujistěte se, 
zda USB port pracuje správně. 

2. Vložte, prosím, CD driver do CD/DVD ROMu. 
3. Zasuňte USB kabel do portu a Windows bude detekovat USB zařízení a spustí se 

průvodce Přidáním nového hardwaru, který vám bude asistovat při nastavování 
nového USB zařízení. 

   
a. Vyberte "Vyhledat nejvhodnější driver pro vaše zařízení" a klikněte Další 

 
b. Vyberte Upřesnit a umístění a klikněte Procházet. Změňte adresář vašeho 

CD-ROM drive (závisí na vašem zařízení) 
D:\UTS2009\Win98&ME ...........................UTS2009 
D:\UTS4009\Win98&ME ...........................UTS4009 



D:\UTS8009\Win98&ME ...........................UTS8009 
a klikněte OK 

 
c. Zkontrolujte soubor, který Windows nabízí. Klikněte Další 

 
d. Windows bude detekovat driver (USB2SER.inf) a ukáže USB-Serial Adapter. Klikněte 

Další a pokračujte dokud instalace není kompletní. 
 

e. Klikněte Další a pokračujte a nechte Windows zkopírovat potřebné soubory na váš 
disk. Klikněte Dokončit k ukončení kompletní instalace. 

 
f. Po instalaci , systém bude generovat přídavný COM Port, USB - Serial Port (COM3 - 

COM10, závisí na vašem zařízení) pro připojení k RS 232 Sériovému zařízení. 
 
   * Prosím, přečtěte si příslušný soubor k započatí jednotlivých kroků  instalace z CD-
ROM. 
   (D:\UTS2009\MCS7715_app_98se_me.pdf) 
 

 
NASTAVENÍ RS232 SERIAL ZAŘÍZENÍ 
Sledujte kroky uvedené níže k připojení vašeho RS232 zařízení (ie:Modem) k USB portu vašeho 
PC: 
 

1. Vypněte váš modem. Zasuňte D-Sub 9 konektor adaptéru USB - RS232 z vašeho modemu. 
Poté zapněte modem. 

 
2. Zapněte počítač a zasuňte USB konektor vašeho adaptéru USB - RS232 do USB portu. 

 
3. Jestliže již máte předem nainstalováno nějaké modemové zařízení, klikněte na Start, 

Nastavení, Modemy, vlastnosti. Otevřete Modemy, vyberte modem, klikněte Vlastnosti. V 
základní tabulce, prosím, změňte hodnotu portu na port adaptéru USB - RS232 (COM3, 
….). 

 
4. Po dokončení procesu můžete použít adaptér USB - RS232 k připojení Fax-modemu. 

 
 
INSTALACE OVLADAČE (Win 2000 / XP) 
Sledujte kroky uvedené níže pro instalaci adaptéru USB - RS232: 

1. Zapněte počítač a ujistěte se, zda USB port pracuje správně. 
2. Vložte, CD driver do CD/DVD mechaniky. 
3. Zasuňte USB kabel do USB portu a Windows bude detekovat USB zařízení a spustí se 

průvodce Přidáním nového hardwaru, který vám bude asistovat při nastavování 
nového USB zařízení 

   
a. Vyberte "Vyhledat nejvhodnější driver pro vaše zařízení" a klikněte Další 

 
b. Vyberte Upřesnit a umístění a klikněte Procházet. Změňte adresář vašeho 

CD-ROM drive (závisí na vašem zařízení) 



D:\UTS2009\Win2k&xp ...........................UTS2009 
D:\UTS4009\Win2k&xp ...........................UTS4009 
D:\UTS8009\Win2k&xp ...........................UTS8009 
a klikněte OK 

 
c. Zkontrolujte soubor, který Windows nabízí. Klikněte Další 

 
d. Windows bude detekovat driver (USB2SER.inf) a ukáže USB-Serial Adapter. Klikněte 

Další a pokračujte dokud instalace není kompletní. 
 

e. Klikněte Další a pokračujte a nechte Windows zkopírovat potřebné soubory na váš 
disk. Klikněte Dokončit k ukončení kompletní instalace. 

 
f. Po instalaci , systém bude generovat přídavný COM Port. Je třeba zkontrolovat 

Ovládací panely - Systém - Hardware - Správce zařízení - Porty (COM a LPT), 
zobrazí se USB - Serial Port (COM3 - COM10, závisí na vašem zařízení) pro připojení 
k RS 232 sériového zařízení. 

 
   * Prosím, přečtěte si příslušný soubor k započatí jednotlivých kroků  instalace z CD-
ROM. 
   (D:\UTS2009\MCS7715_app_2k_xp.pdf) 
 

ODVOLÁNÍ 
Výrobce si vyhrazuje právo měnit informace uvedené v tomto dokumentu bez předchozího 

upozornění. Výrobce dále  nepřebírá žádné stížnosti ani záruky (implikované ani jiné) odvolávající 
se na správnost a kompletnost tohoto dokumentu a nebude v žádném případě zodpovědný za 
jakékoli případné ztráty zisku či jakékoli jiné komerční ztráty, též zahrnující mimořádné, vedlejší, 
následné či jiné ztráty. 
 Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována či jinak přenesena jakýmkoli 
způsobem, elektronickým či mechanickým, včetně fotokopírování, zaznamenávání a získávání 
stystémů bez výslovného písemného souhlasu výrobce. 
 Všechny obchodní značky a názvy produktů užité v tomto dokumentu jsou obchodními 
značkami, či registrovanými obchodními značkami jejich příslušných majitelů.   

 
 
 
 
   Zařízení je určeno pro všeobecné použití. 
   Zařízení je určeno pouze pro použití ve vnitřních prostorech.  
 
 


