
MicroQ pro meghajtóprogram telepítési útmutató 

1. A meghajtóprogram telepítése 

A kamerához tartozó összes illesztőprogram egy csomagban kerülhet teleítésre. A telepítéshez 
csak a következőkben leírt lépések követésére van szükség. 

Megjegyzés: Amennyiben a meghajtóprogram telepítése előtt csatlakoztatja a kamerát a 
számítógéphez, a Windows rendszer automatikusan felismeri a csatlakoztatott új eszközt, és az „Új 
hardver varázsló” ablak jelenik meg. Ebben az esetben szakítsa meg az automatikus telepítést a 
Mégse gomb lenyomásával. Ennek elmulasztása esetén az illesztőprogram későbbi telepítése esetleg 
nem sikerül. Kövesse a következő lépéseket: 

1 másolja a mellékelt lemezen található ToupCam.exe fájlt a számítógépre. 

2 kattintson duplán a fájlra. Ennek hatására az illesztőprogram telepítője elindul. 

3 Kattintson a Tovább gombra. 

4 A megjelenő listában válassza ki a megfelelő kamerát, illetve vegye le a kijelölést 
mindazon mindazon típusokról, amelyekkel nem rendelkezik, hogy azon kamerák 
szoftverei ne kerüljenek telepítésre. 

5 A megjelenő ablakban módosíthatja a telepítendő szoftver elérési útvonalát, de ajánlott 
megtartani az alapértelmezett értéket. Ez követően kattintson az Install (Telepítés) 
gombra. 

6 A megjelenő dialógusablakban kattintson az Install gombra. 

7 A megjelenő újabb ablakban nyomon követheti a telepítés folyamatát. 

8 A telepítés befejezéséről egy újabb ablak értesít (Completing the ToupCam 2.0 Setup 
Wizard). Kattintson a Finish gombra a telepítés befejezéséhez. 

Az illesztőprogram telepítése ezzel a lépéssel minden, Windows XP-nél újabb kiadású 
operációs rendszer esetében (pl. Windows Vista, Windows 7) véget ért. Windows XP esetében az 
alábbiakban leírt lépések elvégzésére van még szükség. 

2. További lépések Windows XP-re történő telepítéshez 

1 Csatlakoztassa a kamerát (ha a kamera a telepítés során csatlakoztatva volt, húzza ki a 
kábelét, majd csatlakoztassa ismét) 

2 Ismét megjelenik az Új hardver varázsló ablak. Válassza ki a „Nem, most nem” (No, 
not this time) opciót, majd kattintson a Továbbgombra. 

3 Válassza a Telepítsen listából vagy adott helyről (haladóknak)(Install from a list or 
specific location (Advanced)) opciót. 

4 A megjelenő ablakban válassza ki a Nincs keresés... (Don’t search...) opciót, majd 
nyomja le a Tovább gombot. 

5 A megjelenő ablakban jelölje be a Kompatibilis eszközök mutatása (Show compatible 
hardware) opciót, majd válassza ki a kamera típusának megfelelő meghajtóprogramot, 
végül kattintson a Tovább gombra. 

6 A megjelenő ablak mutatja a szükséges fájlok másolásának előrehaladtát. Időnként 
figyelmeztető ablak jelenhet meg, amely arról értesít, hogy a meghajtóprogram nem 
esett át a Windows Logo tesztelési proceduráján. Ilyen esetekben kattintson a Telepítés 
folytatása gombra, majd várja meg a telepítés befejeződését. 



7 A telepítés befejezését egy újabb ablak jelzi, amelyet a Befejezés gombra való 
kattintással zárhat be. 

3. A telepített meghajtóprogram ellenőrzése (Windows XP-nél későbbi 
rendszereken) 

A telepítés befejezését követően győződjön meg róla, hogy a meghajtóprogram megfelelően 
felkerült a számítógépre. Kövesse a következő lépéseket: 

1 Csatlakoztassa a kamerát (ha a telepítés során csatlakoztatva volt, húzza ki a kábel, 
majd csatlakoztassa újra a kamerát) 

2 Kattintson az egér jobb gombjával az asztalon levő Számítógép (Computer) ikonra, 
majd a megjelenő menüben válassza a Tulajdonságok (Properties) menüpontot. 

3 A megjelenő ablak bal felső részében kattintson az Eszközkezelő (Device Manager) 
hivatkozásra. 

4 A megjelenő ablakban keresse meg a kamera illesztőprogramját. A számítógép alatt 
ezeket a képalkotó eszközök alatt keresse. Kattintson a kamera típusának megfelelő 
bejegyzésre az egér jobb gombjával, majd a megjelenő menüben válassza ki a 
Tulajdonságok (Properties) menüpontot. 

5 Amennyiben a megjelenő ablak státuszsorában az Eszköz megfelelően működik (This 
device is working properly) szöveg olvasható, a kamera illesztőprogramjának telepítése 
megfelelően sikerült. 

4. A telepített meghajtóprogram ellenőrzése Windows XP-n 

1 Csatlakoztassa a kamerát (ha a telepítés során csatlakoztatva volt, húzza ki a kábel, 
majd csatlakoztassa újra a kamerát) 

2 Kattintson az egér jobb gombjával az asztalon levő Számítógép (Computer) ikonra, 
majd a megjelenő menüben válassza a Tulajdonságok (Properties) menüpontot. 

3 A megjelenő ablakban válassza ki a Hardver (Hardware) fület, majd kattintson az 
Eszközkezelő (Device Manager) gombra. 

4 A megjelenő ablakban keresse meg a kamera illesztőprogramját. A számítógép alatt 
ezeket a képalkotó eszközök alatt keresse. Kattintson a kamera típusának megfelelő 
bejegyzésre az egér jobb gombjával, majd a megjelenő menüben válassza ki a 
Tulajdonságok (Properties) menüpontot. 

5 Amennyiben a megjelenő ablak státuszsorában az Eszköz megfelelően működik (This 
device is working properly) szöveg olvasható, a kamera illesztőprogramjának telepítése 
megfelelően sikerült. 

5. Az illesztőprogram törlése 

Általában nem szükséges az illesztőprogram törlése. Mindahányszor egy újabb változat 
telepítésére kerül sor, a régi meghajtóprogram fájljai automatikusan felülíródnak. 

Amennyiben szükség lenne az illesztőprogram eltávolítására, kövesse a következő lépéseket: 

1 Lépjen be (pl. a Windows Intéző használatával) a meghajtóprogramot tartalmazó 
könyvtárba (általában: C:\Program Files\ToupTek\ToupCam\), majd kattintson duplán 
az uninst.exe fájlra. 



2 A megjelenő ablakban az eltávolításhoz kattintson az Uninstall gombra. 

3 A megjelenő ablakban nyomon követheti az illesztőprogram és fájljainak eltávolítását. 

4 Az illesztőprogram eltávolításának sikerességéről egy újabb ablak tájékoztat, melyből a 
Befejezés gombra kattintva léphet ki. 

Ezzel a lépéssel Windows XP rendszerek esetében az illesztőprogram eltávolítása sikeresen 
befejeződött. Windows XP-nél későbbi rendszerek esetében a következő lépéseket is végre kell 
hajtania: 

5 Kattintson az egér jobb gombjával az asztalon található Számítógép (Computer) ikonra, 
majd a megjelenő menüben válassza a Tulajdonságok (Properties) menüpontot. 

6 A megjelenő ablakban kattintson az Eszközkezelő (Device Manager) hivatkozásra. 

7 A megjelenő ablakban keresse meg a kamera illesztőprogramját. A számítógép alatt 
ezeket a képalkotó eszközök alatt keresse. Kattintson a kamera típusának megfelelő 
bejegyzésre az egér jobb gombjával, majd a megjelenő menüben válassza ki az 
Eltávolítás (Uninstall) menüpontot. E lépés végrehajtása előtt bizonyosodjon meg róla, 
hogy a kamera csatlakoztatva van a számítógéphez. 

8 A megjelenő ablakban jelölje be a fájlok eltávolítására vonatkozó jelölőnégyzetet, majd 
végezze el az illesztőprogram eltávolítását az OK gombra kattintással. 


