Instrukcja instalacji sterowników do czytnika kart ACR83

Instalacja sterowników czytnika ACR83
Instalator umieszczony jest w skompresowanym archiwum Sterowniki do czytnika ACR83
dla windows x64.zip (wersja dla systemu 64-bitowego) lub Sterowniki do czytnika ACR83
dla windows x86.zip (wersja dla systemu 32-bitowego) dostępnym na stronie www.bgk.pl.
Zawiera ono plik instalacyjny Setup.exe.
Aby zainstalować sterowniki do czytnika kart ACR83 należy:
1.
Wypakować katalog ACS-Unified-MSI-Winx64-4060 (wersja 64-bit) lub ACSUnified-MSI-Winx86-4060 (wersja 32-bit) zawierający plik instalatora Setup.exe z
archiwum .zip na stację, gdzie ma być instalowany.
2.
Uruchomić plik instalatora (należy pamiętać, iż w systemie Windows 7 64-bit
należy wypakować archiwum po czym kliknąć prawym przyciskiem myszy na pliku
instalatora i wybrać opcję Uruchom jako administrator). UWAGA! Nie
podłączamy czytnika do gniazda USB!
3.
Na pierwszym ekranie należy wybrać przycisk OK.

4.

Na kolejnym ekranie należy wybrać przycisk Dalej.

5.

Na kolejnym ekranie również należy wybrać przycisk Dalej.
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6.

Ostatni ekran zawiera informację o zakończeniu procesu przygotowania instalacji
czytnika. Należy wybrać przycisk Zainstaluj.

7.

Instalator dokona automatycznej instalacji sterowników.
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8.

Po zakończeniu instalacji pozostaje nacisnąć przycisk Zakończ.

9.

Dopiero teraz można podłączyć czytnik do gniazda USB. Należy chwilę odczekać,
aż system Windows poprawnie wykryje sterowniki czytnika, o czym poinformuje
nas wyświetlając wiadomość tekstową w dymku obok zegara. Od tego momentu
można korzystać z czytnika.

Instalacja wtyczki Java.
Instalator umieszczony jest w samorozpakowującym się archiwum Sterowniki do czytnika
Gemalto dla Win7/Vista/8 64-bit.exe (wersja dla systemu 64-bitowego) lub Sterowniki do
czytnika Gemalto dla Win7/Vista/8 32-bit.exe (wersja dla systemu 32-bitowego)
dostępnym na stronie www.bgk.pl. Zawiera ono plik instalacyjny Setup.exe.
1.
2.
3.

Należy uruchomić komputer i zalogować się do Windows.
Następnie na pliku instalacyjnym Setup.exe sterowników kliknąć prawym
klawiszem myszy.
Pokaże się poniższe menu, z którego należy wybrać opcję Uruchom jako
administrator tak jak pokazano na poniższym oknie.
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4.

5.

Gdy otworzy się okno z opisem Czy chcesz zezwolić następującemu programowi
pochodzącemu od nieznanego wydawcy na wprowadzenie zmian na tym
komputerze?, to należy kliknąć przycisk Tak.
Gdy pojawi się poniższe okno (Windows 64-bit) należy kliknąć przycisk Tak.

Gdy pojawi się poniższe okno (Windows 32-bit) należy kliknąć przycisk Uruchom.
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6.

Gdy pojawi się poniższe okno, w którym należy pozostawić zaznaczoną tylko
opcję Komponenty dla Sun Java Plug-in, a następnie kliknąć przycisk Instaluj.

7.

Po krótkiej instalacji okno zmieni wygląd na poniższy, w którym widać wynik
instalacji pluginów java.
a. gdy przy dolnej opcji jest opis OK, oznacz że instalacja pluginu java przebiegła
poprawnie. Kliknąć przycisk Zamknij.

b. gdy przy dolnej opcji jest opis UWAGA, należy kliknąć przycisk Szczegóły>>.
Opis jak w poniższym oknie oznacza, że jest problem z java. Kliknąć przycisk
Zamknij.
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8.

Należy rozpocząć operację od początku zmieniając wersję Javy lub wyłączając
urządzenie które może powodować konflikt. Jeżeli nie przyniesie to pozytywnego
rezultatu należy skontaktować się z Pomocą Techniczną BGK.
Gdy pojawi się poniższe okno, w którym należy kliknąć przycisk OK.
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9.

Gdy na komputerze z Windows 7 64-bit używana jest inna przeglądarka niż IE (np.
Firefox lub Chrome) po instalacji może się pojawić poniższe okno, w którym
należy kliknąć opcję Ten program został zainstalowany poprawnie.
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