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ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Εξωτερικού Δίσκου ή USB Stick drive)

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟ CD-ERGOTECH
Με ενεργοποιημένα τα windows στον Η/Υ μας…
1.
2.

Τοποθετούμε άκρο (βύσμα USB) σε οποιαδήποτε υποδοχή USB στο
Η/Υ μας.
Αμέσως τα Windows αναγνωρίζουν τη συσκευή και μετά από λίγο μας
εμφανίζουν (κάτω αριστερά ) το μήνυμα «Η συσκευή είναι έτοιμη για
χρήση» (έχει δημιουργηθεί ένα νέος δίσκος στον Η/Υ μας)
Τα Windows μπορεί να εμφανίσουν το παραπλεύρως παράθυρο οπότε
εκτελούμε το πρόγραμμα ενεργοποίησης-αρχικοποίησης της
εξωτερικής μας συσκευής
Παράδειγμα περιεχομένων του νέου μας δίσκου

3.

Τρέχουμε το Init (.exe).
Ακολουθούμε τις εμφανιζόμενες οδηγίες. Στο τέλος
κλείνουμε το παραπάνω παράθυρο.
(ΠΡΟΣΟΧΗ: Για Windows 7 ή 8 κάνουμε δεξί κλικ
πάνω στο «Init.exe”και
επιλέγουμε
«Εκτέλεση ως
διαχειριστής»

Σε Windows 8.1 Πάμε
κάτω αριστερά της οθόνης
Πατάμε δεξί κλικ και επιλέγουμε [Command Prompt (Admin) ] Εκεί
γράφουμε (πάμε στον δίσκο που είναι τα προγράμματα
Π.Χ. Η: (και άνω-κάτω τελεία)
H: (Enter)
Και μετά γράφουμε το
Init (Enter)

4. Τέλος στη επιφάνεια εργασίας πατάμε το πλήκτρο F5 (στο
πληκτρολόγιο) –(ή δεξί κλικ >>ανανέωση) και αμέσως
εμφανίζεται φάκελος “ErgoTech” μέσα από τον οποίο θα
τρέχουμε τις εφαρμογές μας.
Η υπ’αριθμ. 3 διαδικασία μπορεί να απαιτηθεί ξανά αν κατά τη επανατοποθέτηση της συσκευής
αλλάξει το γράμμα του σχετικού δίσκου.
Η αφαίρεση της συσκευής καλλίτερα να γίνεται αφού
κλείσουμε τον Η/Υ.
Αν θέλουμε να αναιρέσουμε την συσκευή με ανοικτό τον Η/Υ
ακολουθούμε την διαδικασία «Ασφαλής κατάργηση συσκευών»

5. BackUp αρχείων ERGOTECH
Φροντίζουμε να εκτελούμε τακτικά (π.χ. κάθε βδομάδα) το (BackUp_db.bat)
Για να έχουμε έχουμε ένα βασικό αντίγραφο-backup των αρχείων μας

ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ERGOTECH
ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MICROSOFT WINDOWS 7,8,8.1 ή VISTA (ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΔΟΣΗ 32-64)

1- ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ WINDOWS VISTA
Πρίν την εγκατάσταση του εξωτερικού σκληρού δίσκου σε H/Y που έχουν εγκατεστημένα τα MS
Windows Vista ακoλουθούμε τα παρακάτω:
Πηγαίνουμε [Εναρξη](Start) [Ρυθμίσεις](Settings)  [Πίνακα Ελέγχου](Control Panel),
Επιλέγουμε στη αριστερή κολώνα την [Κλασική προβολή] (Classical View) και έπειτα
πηγαίνουμε στο εικονίδιο που ονομάζεται [Λογαριασμοί Χρηστών] (User Accounts)
χΜας εμφανίζεται το
“Πραγματοποίηση Αλλαγών στο λογαριασμό σας”
(User Account changes)-Make changes to your account
Εκεί η τελευταία επιλογή κάτω κάτω περιγράφει
Λογαριασμοί Χρηστών Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Λογαριασμού Χρήστη
“Turn User Account On or Off’
Εκεί κάνουμε κλίκ αριστερό μία φορά
Εάν εμφανιστεί το παράθυρο με το μήνυμα
“ Τα Windows χρειάζονται την άδεια σας για να συνεχίσουν “
εμείς κάνουμε αριστερό κλικ στην λέξη Συνέχεια
Εμφανίζεται το παράθυρο με την επικεφαλίδα
“ Ενεργοποιήστε τον έλεγχο λογαριασμού χρήστη (UAC) για περισσότερη ασφάλεια του
υπολογιστή σας “
=Turn on User Account Control (UAC) to make your computer more secure=
Εκεί “αποτσεκάρουμε” το κουτάκι (να είναι δηλαδή κενό) που λέει
[ ] Χρησιμοποιήστε τον έλεγχο λογαριασμού χρήστη (UAC) για περισσότερη ασφάλεια
του υπολογιστή σας=Use on User Account Control (UAC) to help protect your computer»
Πατάμε το ΟΚ και κάνουμε επανεκκίνηση του υπολογιστή μας

2- ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ WINDOWS 7
Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή στα Windows 7 θα πρέπει να κάνετε την εξής απλή ρύθμιση
στον έλεγχο λογαριασμού χρήστη ( UAC ).
Πατάμε πάνω στην έναρξη (σήμα Windows) κάτω αριστερά.
Πάμε στη πρώτη επιλογή στη κορυφή της στήλης εκεί που λέει "Γρήγορα αποτελέσματα"
(Getting started) και πατάμε πάνω στο βελάκι.
Ύστερα επιλέγουμε "Αλλαγή ρυθμίσεων UAC" (Change UAC settings) και κατεβάζουμε τη
μπάρα στο "να μην ειδοποιούμαι ποτέ" (Never notify me).
Σε περίπτωση που δε ζητήσει επανεκκίνηση, κάνουμε εμείς μία και ύστερα συνδέουμε τον
δίσκο ERGOTECH στη θύρα USB ή βάζουμε το CD.

3- ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ WINDOWS 8, 8.1
Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή στα Windows 8 θα πρέπει να κάνετε την εξής απλή ρύθμιση
στον έλεγχο λογαριασμού χρήστη ( UAC ).
Πατάμε (Windows key (=σημαία) + Χ). Εμφανίζεται το menu κάτω αριστερά και επιλέγουμε
Control Panel / User Accounts / Change User Account Control Settings
(Πίνακας ελέγχου/λογαριασμοί χρηστών/ Αλλαγή ρυθμίσεων UAC)
και κατεβάζουμε τη μπάρα στο "να μην ειδοποιούμαι ποτέ" (Never notify me).
Σε περίπτωση που δε ζητήσει επανεκκίνηση, κάνουμε εμείς μία και ύστερα συνδέουμε τον
δίσκο ERGOTECH στη θύρα USB
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