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D-Link Gigabit Ethernet PCI Adapter 
DGE-528T 
 

Ръководство за бърза инсталация  
 
                      

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА 
 

   
 

DGE-528T   Диск с драйвери и ръководство 

 

Ако някои от тези компоненти липсват, обърнете се към продавача. 

 

Не монтирайте DGE-528T в PCI слота на компютъра, преди да сте 

инсталирали драйверите. 

 

ПРЕД ИНСТАЛАЦИОННА ПРОЦЕДУРА: 
Ако вече сте монтирали DGE-528T в PCI слота на компютъра, 

напредналите потребители могат да използват “Add New Hardware 

Wizard” за да окажат ръчно мястото на драйверите в диска. 

Въпреки това, се препоръчва да спрете “Add New Hardware 

Wizard” и вместо него, да използвате “Install Drivers” 

програмата от диска. 

Това е кратко резюме на правилната инсталационна процедура: 

 Стартирайте инсталацията на драйверите от диска. 

 Изключете компютъра и монтирайте DGE-528T в PCI слота на 

компютъра. 

 Рестартирайте компютъра за да завършите инсталацията. 

 

ИНСТАЛИРАНЕ НА ДРАЙВЕРИТЕ ЗА DGE-528T 
 Включете компютъра. 

 Сложете диска с драйверите от комплекта в оптичното 

устройство на компютъра. 

Ще се появи следния прозорец: 

 

 

 

Кликнете върху “Install 

Drivers”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За потребителите на Windows 2000/ME/XP ще се пови следния 

прозорец: 

 

 

 

Кликнете върху OK. 

 

 

 

 

За потребителите на Windows 98SE, ще се пови следния прозорец: 

 

 

 

Кликнете върху Yes. 

 

 

 

 

След това изключете компютъра и извадете захранващия кабел от 

контакта. 
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ИНСТАЛИРАНЕ НА DGE-528T В PCI СЛОТА НА 
КОМПЮТЪРА 
Внимание: За да избегнете повреди от статично електричество, 

първо докоснете металната част на компютъра за да премахнете 

електрическия заряд от себе си, и чак след това може да работите 

с DGE-528T. 

 Изключете компютъра и изваете кабела от електрическия 

контакт. 

 Махнете задния капак на компютъра. (Прочетете ръководството 

на компютъра ако е необходимо.) 

 Намерете свободен PCI слот. PCI слотовете са обикновено бели 

или кремави на цвят. 

 Махнете задната плоча (малко парче метал, което покрива  

отвора за PCI картата на задния капак. Просто го премахнете). 

 Сложете DGE-528T правилно и внимателно в PCI слота. 

 

 
 Закрепете DGE-528T с винта от задната плоча. 

 Върнете капака на компютъра на мястото му. 

 

ЗАВЪРШВАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА 
За потребителите на Windows 98SE и Window ME, ще се пови 

следния прозорец: 

 

 
 

Кликнете Yes, за да рестартирате компютъра. 

ПРОВЕРКА НА ИНСТАЛАЦИЯТА. 
Идете на : Start > Control panel > System > Hardware > Device 

Manager > Network adapters 
 

 
 

За да проверите дали е била успешна инсталацията на DGE-528T 

кликнете върху “Network Adapters” 

Инсталацията е била успешна, ако  „D-Link DGE-528T” се появи 

(без знак за грешка), както е показно на изображението по-горе. 

 

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА 
 

Великобритания и Ирландия www.dlink.co.uk 

Германия    www.dlink.de 

Франция    www.dlink.fr 

Нидерландия    www.dlink.nl 

Белгия    www.dlink.be 

 

Допълнителна информация за продукта и декларация за 

съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg 

http://www.dlink.co.uk/
http://www.dlink.de/
http://www.dlink.fr/
http://www.dlink.nl/
http://www.dlink.be/
http://www.polycomp.bg/

