K3772-Z USB modem firmware frissítés

Első lépésként ellenőrizzük, hogy a frissítéshez használni kívánt számítógépen legalább
Windows Xp SP2, Windows Vista SP1, vagy Windows 7 operációs rendszer fut, ezt a „Vezérlőpult Rendszer” menüpontja alatt tudjuk megtekinteni, valamint keressünk egy biztosan működő USB
aljzatot, és távolítsuk el a SIM kártyát az eszközből!

Miután a honlapunkról letöltöttük a szükséges telepítőt, csomagoljuk ki azt valamely tömörítő
program segítségével olyan helyre, ahol könnyen megtaláljuk (pl.: Asztal, Letöltések mappa).

Csatlakoztassuk a modemet a számítógéphez, és várjuk meg, amíg az „Automatikus lejátszás”
ablak előugrik, és/vagy megjelenik a modem a „Számítógép” menüpont alatt, mint háttértár.

A telepítőre jobb egérgombbal kattintva válasszuk a „Futtatás rendszergazdaként” menüpontot,
rendszergazdai jogosultság hiányában pedig a „Megnyitás” opciót, majd kattintsunk a rövidesen
felugró, a program futtatására rákérdező ablakon az „Igen” gombra.

Ha eddig minden rendben ment, akkor képen látható instrukciók harmadik pontjánál járunk. Így
az olyan programokat, melyek a csatlakoztatott modem működését befolyásolhatják,
zavarhatják, erősen ajánlott a telepítés idejére bezárni.
Az alábbi képen a „Current Version” menüpont alatt láthatjuk, hogy mi a modemünk
verziószáma. Ha az „Update Version” opció alatt egy nagyobb számot látunk, akkor érdemes
frissíteni, ha kisebb, vagy megegyező, akkor a frissítés értelmét veszti, szükségtelen.
Ha a fentiekkel is megvagyunk, már csak annyi a feladatunk, hogy az „UPDATE” gombra
kattintsunk, és megvárjuk, amíg az alkalmazás frissíti a modemen található firmware-t, a legújabb
verzióra. Ez eltarthat egy-két percig, akár kicsivel tovább is, de a telepítés ideje alatt semmilyen
USB eszközt ne csatlakoztassunk le, vagy fel a számítógépre, lehetőleg szoftveres módosítás se
csináljunk, a modemet is mindenképpen hagyjuk a csatlakoztatás utáni állapotában.

Ha a telepítőt a befejezett telepítés után újra elindítjuk, a „Current Version” menüpont alatt
megtekinthetjük, hogy egyezik-e az Update Version menüpont alatt látható verziószámmal. Ha
egyezik, akkor a telepítés sikeres volt, már csak annyi érdemes megtenni, hogy a modemet
szabályosan lecsatlakoztatjuk a számítógépről, negyed perc múlva pedig vissza.

