
Adaptér USB – 1x LPT port + 1x RS232 port

Katalogové číslo: 12.99.1083

    
Vlastnosti:

- 1 sériový port
- 1 paralelní port, IEEE-1284, bidirectional 

Požadavky na systém:
- IBM -  kompatibilní PC 
- MS Windows 98SE, ME, 2000, XP 
- USB port

Instalace ovladačů:

RS232 port

WINDOWS 98SE / ME 
1. Zapojte adaptér do USB portu – spustí se průvodce instalací nového zařízení.
2. Vložte instalační CD  
3. Vyberte „Vyhledejte nejlepší drivery pro vaše zařízení“ a klikněte na „Dalsí“
4. Vyberte „Specifikujte umístění“ , „Procházet“ a zvolte cestu D:\USB to IO\UTM1925\win98&me  (kde 

D: je CD ROM) a potvrďte.
5. Potvrďte „Další“
6. Windows vyhledá ovladač a zobrazí „USB to Serial Bridge Cable“ - potvrďte“Další“
7. Potvrďte „Dokončit“.

Připojení RS232 zařízení (modem)
1. Vypněte modem
2. Zapojte modem do RS232 portu na adaptéru
3. Zapněte modem
4. Zapojte adaptér do počítače
5.  Pokud již byl modem instalován do počítače zvolte Start – Nastavení – Ovládací panely – Modemy
6. Označte příslušný modem a zvolte Vlastnosti
7. Nastavte požadovaný COM port (USB to Serial Port(COMx))

LPT port

WINDOWS 98SE / ME 
1. Zapojte adaptér do USB portu – spustí se průvodce instalací nového zařízení.
2. Vložte instalační CD  
3. Vyberte „Vyhledejte nejlepší drivery pro vaše zařízení“ a klikněte na „Dalsí“
4. Vyberte „Specifikujte umístění“ , „Procházet“ a zvolte cestu D:\USB to IO\UTM1925\win98&me  (kde 

D: je CD ROM) a potvrďte.
5. Potvrďte „Další“
6. Windows vyhledá ovladač a zobrazí „USB –Multi I/O“ - potvrďte“Další“
7. Potvrďte „Dokončit“.

Připojení tiskárny
1. Vypněte tiskárnu
2. Zapojte tiskárnu do LPT portu na adaptéru
3. Zapněte tiskárnu
4. Zapojte adaptér do počítače
5.  Pokud již byla tiskárna instalována do počítače zvolte Start – Nastavení – Tiskárny
6. Označte požadovanou tiskárnu  a zvolte Vlastnosti - Podrobnosti
7. Změňte nastavení položky „Tisk do portu“ na LPTx:(USB to Paralel Port)



8. Pokud ještě nebyla tiskárna instalována spusťte průvodce přidáním nové tiskárny a při dotazu jaký port 
bude použit pro tisk zvolte LPTx:(USB to Paralel Port)

WINDOWS 2000 / XP  (sériový i paralelní port)

1. Spusťte program D:\USB to IO\UTM1925\setup.exe  (kde D: je CD ROM).
2. Potvrďte „install“
3. Potvrďte „Exit“ pro dokončení
4. Zapojte adaptér do USB portu – systém zjistí nový hardware a nainstaluje ovladače ( pro XP potvrďte 

pokračování při oznámení o podpisu ovladačů)
5. Potvrďte“Dokončit“ – systém bude restartován

Připojení tiskárny
1. Vypněte tiskárnu
2. Zapojte tiskárnu do LPT portu na adaptéru
3. Zapněte tiskárnu
4. Zapojte adaptér do počítače
5.  Pokud již byla tiskárna instalována do počítače zvolte Start – Nastavení – Tiskárny
6. Označte požadovanou tiskárnu  a zvolte Vlastnosti - Porty
7. Zvolte USB0 pro požadovanou tiskárnu
8. Pokud ještě nebyla tiskárna instalována spusťte průvodce přidáním nové tiskárny a při dotazu jaký port 

bude použit pro tisk zvolte USB0


