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MikroElektronika

INSTALLATION AV
USB-DRIVRUTINER

Guide

Alla utvecklingssystem och fristående programmerare utformade av 
MikroElektronika har en inbyggd hårdvara för programmering av mikrokontroller. 
För att upprätta kommunikation mellan denna programmerare och en data, är 
det nödvändigt att installera den lämpliga USB-drivrutinen. Alla våra produkter 
levereras tillsammans med en produkt CD med USB-drivrutiner. Dessa kan 
också laddas ner gratis från vår hemsida www.mikroe.com

Steg 4: Installationsförlopp

Den PICfl ash drivrutinsinstallation startar omedelbart. Installationsförlopp kan  
ses på skärmen. 

Steg 5: Slutföra Installation

Slutligen, allt som återstår att göra är att klicka på Finish.

Från och med nu, operativsystemet kommer automatiskt att erkänna ditt 
utvecklingssystem, dvs. PICfl ash programmerare efter att har varit ansluten till 
datorn. 
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Drivrutinsinstallation 

Första steget är att sätta in produkt CD i CD-enhet och öppna mappen CD_Drive:\drivers som innehåller drivrutiner för några av 
de mest använda operativsystem. 

Om din dator använder något av de följande 32-bitars operativsystemen: WIN 2000, XP eller Windows server 2003, 
starta drivrutinsinstallationen från produkt CD: 

 CD_Drive:\drivers\Win 2000, XP, 2003 32-bit\USB18PRG-x86.EXE

Klicka på ikonen .EXE fi l och ett välkommet fönster visas på skärmen. Klicka på 
Next-knappen.

Innan du påbörjar drivrutinsinstallationen, ombeds du vänligen att läsa villkoren  
i avtalet om att använda drivrutiner. Om du accepterar dessa villkor, välj 
alternativet I accept the EULA och klicka på Next-knappen.

Ett fönster, som visas i fi guren till vänster, kommer upp med ett meddelande 
att drivrutinen har installerats och är redo för användningen. För att slutföra 
installationen, klicka på Finish.

Om din dator använder Vista 32-bit operativsystemet, Windows 2008 eller Windows 7, följa den föregående proceduren 
och starta drivrutinsinstallationen från: 

 CD_Drive:\drivers\Vista 32bit, Win 2008 32 bit, Windows7 32 bit\USB18PRG-Vista-x86.EXE
 

Om din dator använder 64-bit XP eller 32-bit Windows server 2003 operativsystemen, starta installationen av 
drivrutiner från:

 CD_Drive:\drivers\Win XP, 2003 64-bit\USB18PRG-x64.EXE bed, stored in a retrieval system

Om din dator använder Vista 64-bitars operativsystemet, Windows 2008 eller Windows 7, följa den föregående proce-
duren och starta drivrutinsinstallationen från:, or

 translated into any lan
 CD_Drive:\drivers\Vista 64bit, Win 2008 64 bit, Windows7 64 bit\USB18PRG-Vista-x64.EXE guage in any form or by any 
means, excepting the documentation kept by the purchaser for backup 

Efter drivrutinen är installerad, din programmerare, dvs. utvecklingssystem är redo för användning. Dessutom, i fall att du ansluter 
programmerare till datorn för första gången fi nns det också ytterligare några steg att gå igenom. 

Steg 1: Ansluta programmerare till dator 

Så snart programmeraren är ansluten till datorn, kommer Windows automatiskt 
att upptäcka programmeraren som ny maskinhårdvara. Ett fönster där  
operativsystemet ber dig om tillstånd att automatskt söka efter rätt program 
kommer upp. Välj alternativet No, not this time och klicka på Next.

Steg 2: Installation procedur

Därefter kommer operativsystemet att fråga dig hur att installera drivrutinen. 
Du bör välja alternativet för automatisk installation av drivrutiner (rekommen-
deras). 
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