INSTRUKCJA INSTALACJI
UWAGA:
Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić, czy komputer spełnia minimalne wymagania
techniczne podane na opakowaniu oprogramowania.
W celu zainstalowania oprogramowania należy umieścić nośnik z programem w porcie USB
komputera. Po rozpoczęciu instalacji oprogramowania sterownika urządzenia należy poczekać, aż
system wyświetli informację o tym, że urządzenie jest już gotowe do użycia.
Jeśli w systemie operacyjnym jest włączona opcja Autoodtwarzanie, wyświetli się okno, w którym
należy wybrać opcję Otwórz folder, aby wyświetlić pliki. W celu zainstalowania oprogramowania
należy wykonać następujące czynności:
•

dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy plik Instaluj.exe (lub setup.exe),

•

potwierdzić chęć rozpoczęcia instalacji,

•

zaczekać na pojawienie się ekranu powitalnego i kliknąć przycisk Dalej.

Jeśli w systemie operacyjnym jest wyłączona opcja Autoodtwarzanie, w celu zainstalowania oprogramowania należy wykonać następujące czynności:
•

z menu Start wybrać Wyszukaj (w przypadku Windows 8 opcja wyszukiwania znajduje się
w menu po prawej stronie ekranu, które pojawia się po najechaniu kursorem na prawy dolny
róg ekranu, natomiast w Windows 8.1 oraz Windows 10 opcję tę można wybrać po kliknięciu
przycisku Start prawym przyciskiem myszki),

•

w polu wyszukiwania wpisać Komputer,

•

w wynikach wyszukiwania kliknąć Komputer,

•

wybrać dysk umieszczony w porcie USB,

•

dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy plik Instaluj.exe (lub setup.exe),

•

potwierdzić chęć rozpoczęcia instalacji,

•

zaczekać na pojawienie się ekranu powitalnego i kliknąć przycisk Dalej.
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INSTRUKCJA INSTALACJI
Następnie należy zapoznać się z treścią Umowy licencyjnej.
Jeśli akceptujesz wszystkie postanowienia Umowy licencyjnej, zaznacz opcję Akceptuję warunki
Umowy licencyjnej, a następnie kliknij uaktywniony przycisk Dalej.
Jeśli nie akceptujesz wszystkich postanowień Umowy licencyjnej, zaznacz Nie akceptuję warunków
Umowy licencyjnej, a następnie kliknij przycisk Anuluj.
Wówczas – po potwierdzeniu rezygnacji – instalacja zostanie przerwana.
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Po kliknięciu przycisku Dalej pojawi się ekran Aktywacja:

W powyższym oknie należy:
•

Wpisać numer licencji (wraz z myślnikami), który znajduje się na karcie Umowa Licencyjna
dostarczonej wraz z oprogramowaniem i kliknąć przycisk Akceptuj licencję.

•

W oknie pojawi się pole Numer komputera z automatycznie wygenerowanym numerem.
W celu uzyskania klucza aktywującego program należy:
– kliknąć przycisk Rejestracja on-line i postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się
na ekranie. Komputer w tym czasie powinien być połączony z siecią Internet.
– jeśli użytkownik nie ma dostępu do Internetu, w celu uzyskania klucza aktywującego należy
skontaktować się z producentem telefonicznie pod numerem telefonu: +48 58 768 22 22
lub poprzez adres e-mail: wsparcie@nowaera.pl.
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INSTRUKCJA INSTALACJI

•

Po podaniu poprawnego klucza aktywującego pojawi się przycisk Dalej, należy go kliknąć.

•

W powyższym kroku należy upewnić się, że urządzenie USB, na którym znajduje się
oprogramowanie, jest podłączone do komputera. Jeśli nie jest, należy je podłączyć i kliknąć
przycisk Dalej.
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•

W kolejnym oknie należy określić lokalizację folderu, w którym instalator zainstaluje pliki
programu. Można zapisać pliki w miejscu domyślnie określonym przez program poprzez
kliknięcie przycisku Dalej lub samodzielnie ustalić miejsce zapisu plików. W tym celu należy
kliknąć przycisk Zmień.

•

Po kliknięciu przycisku Dalej ukaże się okno umożliwiające rozpoczęcie procesu instalacji.
Należy kliknąć przycisk Instaluj.

W trakcie instalacji pojawi się informacja o instalacji dodatkowego programu Aktualizator. Aby kontynuować instalację, należy kliknąć przycisk Dalej.
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INSTRUKCJA INSTALACJI

•

Gdy instalacja programu przebiegnie pomyślnie, pojawi się następujący ekran:

•

Aby zakończyć proces instalacji, należy kliknąć przycisk Zakończ.

W celu uruchomienia zainstalowanego programu, należy wybrać odpowiednią ikonę znajdującą się na
Pulpicie lub przejść do menu Start > Programy i wybrać katalog i skrót z nazwą programu lub przejść
do menu Start i wybrać kafelek z nazwą programu.
W razie jakichkolwiek problemów z instalacją prosimy o informację.
Nasi konsultanci są dostępni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem ustawowych dni wolnych
od pracy, pod adresem e-mail: wsparcie@nowaera.pl, telefonicznie pod numerem:
+48 58 768 22 22.
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INSTRUKCJA INSTALACJI
OZNACZENIA

Oznacza producenta wyrobu medycznego zgodnie z definicją zawartą
w dyrektywach unijnych 90/385/EWG, 93/42/EWG oraz 98/79/WE.
Oznaczenie CE na produkcie stanowi deklarację producenta potwierdzającą zgodność produktu z zasadniczymi wymogami odpowiednich przepisów Unii Europejskiej dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony
środowiska.
Komputer i wszelkie urządzenia zasilane prądem, wykorzystywane podczas
stosowania oprogramowania medycznego, powinny być wyposażone
w zasilacz medyczny lub zasilacz II klasy ochronności (oznaczenie cech
urządzenia z punktu widzenia ochrony przed porażeniem prądem).
W zasięgu pacjenta nie powinny się znajdować inne urządzenia pod napięciem, a stosowanie wyrobu może mieć miejsce wyłącznie w obecności
wykwalifikowanego terapeuty.
W zasięgu pacjenta nie powinny się znajdować inne urządzenia pod napięciem, a stosowanie wyrobu może mieć miejsce wyłącznie w obecności
wykwalifikowanego terapeuty.
Należy przestrzegać podanego zakresu wilgotności względnej dla danego
produktu.

Należy przestrzegać podanego zakresu temperatur dla danego produktu.

Produkt należy usuwać wraz z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi (Norma stosowana w krajach Unii Europejskiej oraz państwach
prowadzących segregację odpadów). Symbol na produkcie lub w jego
dokumentacji oznacza, iż urządzenie odpowiada normom dotyczącym
urządzeń elektrycznych i elektronicznych i nie należy go usuwać wraz
z odpadkami domowymi. Po zakończeniu cyklu żywotności urządzenia użytkownik zobowiązany jest do jego dostarczenia do stosownych
centrów zbiórki, pod karą przewidzianą przepisami obowiązującymi
w danym kraju. W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie systemów zbiórki, należy się skontaktować z miejscowym urzędem odpowiedzialnym za odpady.
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Nowa Era Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146 D
02-305 Warszawa
Tel. +48 58 768 22 22
wsparcie@nowaera.pl
www.nowaera.pl
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