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:مرحله اول

و اگر نرم افزار را اجرا ���كابل سيستم موذن ديجيتال پارسا ابتدا بايستي ���جهت نصب درايور دستگاه را از رايانه جدا نمائيد


	�نسخه درايور موجود روي سيستم خود را توسط نرم افزار سپس. نموده ايد آن را ببنديد�
��پاك ������		����������


�براي اين منظور مطابق تصوير زير ابتدا كليد. نمائيد
����و سپس كليد ����و پس از مشاهده پيغام ���� را كليك نمائيد

؛ نرم افزار را ببنديد .موفقيت آميز بودن


�كليك بر روي دكمه: مرحله اول
�



����كليك بر روي دكمه: مرحله دوم���������

و يا اينكه پيغام دهد تمامي ممكن است در اين مرحله به شما پيغام دهد كه نسخه قديمي اين درايور روي سيستم شما يافت نشد

در.نسخه هاي قديمي با موفقيت از روي سيستم شما پاك شدند پس از پاك شدن درايور قبلي در حالي كه فلش مموري دستگاه

اقسمت مربوطه قرار داد را ���لو كاب يد آن را روشن نمودهه و همچنين رايانه خود متصل نمائيد آن .به سيستم موذن ديجيتال

:مرحله دوم

و چنانچه چنانچه پنجره نصب درايور براي شما به صورت خودكار آورده شد از ادامه مطالب حال مرحله سوم به بعد شروع نمائيد

.ابتدا مراحل زير را بايستي انجام دهيد تا به مرحله سوم برسيدبراي شما باز نشد ���پنجره شناخت خودكار 

��نصب درايور هاي جديد بايستي به قسمت براي���������مي7چنانچه از ويندوز. ويندوز خود مراجعه نمائيد �� استفاده

و اگر از ويندوز ���كنيد عبارت مذكور را در قسمت  استفاده مي كنيد��تايپ نمائيد تا قسمت مربوطه براي شما آورده شود

و ������! �روي آيكون  سپس در پنجره باز شده روي قسمت. را انتخاب نمائيد ������"���گزينه راست كليك كرده

#��
و سپس دكمه ���$ ��كليك كرده���������:را كليك نمائيد ��



.حال يك پنجره جديد براي شما گشوده مي شود كه ليست تمامي سخت افزار هاي موجود در رايانه شما در آن مشاهده مي شود

و هيك آيكون عالمت سوال زرد بايستي  ���درگاه.ن درايور رايانه شما مي باشدي بدواجود داشته باشد كه بيانگر سخت افزار

يا ”USB Serial Port“سيستم شما با نام هاي يا ”USB Serial Converter“و شد"سيستم موذن ديجيتال"و . شناسائي خواهد

��تصوير زير مربوط به پنجره.نام هاي ديگر مربوط به سخت افزار هاي ديگر مي باشد���������:مي باشد��در ويندوز ��





و گزينه حال 
"�بايستي روي گزينه مربوط به سيستم موذن ديجيتال راست كليك نمائيد�������پنجره. را انتخاب نمائيد ��

ساير مراحل را همانند تصاوير ارائه شده دنبال نمائيد تا درايور سيستم موذن ديجيتال روي رايانه. زير به شما نشان داده خواهد شد

و قابل استفاده شود .شما نصب

:مرحله سوم





و در برخي از نسخه هاي ويندوز گزارش شده است كه يك بار ديگر ��از مرحله پس از انجام اين عمل���������به بعد ��

و به صورت خودكار باز مي شود. بايد اين عمل انجام شود .در برخي از نسخه ها هم پنجره نصب درايور مجدداً

؛ ؛ پس از پايان مرحله سوم و پس از باال آمدن ويندوز پس از گذشت مدتي كوتاه.نرم افزار را اجرا نمائيدرايانه را ريستارت نمائيد

:دايره قرمز رنگ روي نرم افزار به رنگ سبز در مي آيد



يك. ار آماده استفاده مي باشددر اين حالت نرم افز در صورتي كه احساس مي كنيد از انجام مراحل فوق مطمئن نيستيد مي توانيد از

.نفر كه در امور رايانه اي كارشناس باشد كمك بگيريد


