
Για την εγκατάσταση τοσ DataStudio σε σπολογιστές με Windows 7 

Η δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί γηα λα γίλεη ζωζηή εγθαηάζηαζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο DataStudio ζε ππνινγηζηέο κε Windows 7 πεξηγξάθεηαη ζηελ ηερληθή 

νδεγία Tech Note 583 ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο PASCO (www.pasco.com ). Η 

νδεγία απηή κπνξεί λα εληνπηζζεί εύθνια θάλνληαο αλαδήηεζε γηα ηνλ όξν “Tech Note 

583”. 

Αλ δελ αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ηερληθή νδεγία 583 ζα 

παξαηεξείηαη ην θαηλόκελν θάζε θνξά πνπ μεθηλά ην πξόγξακκα DataStudio λα δεηείηαη 

ην Serial number θαη ην password. 

Πην θάηω πεξηγξάθεηαη ζε ζπληνκία ε δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ DataStudio. 

1. Όιε ε δηαδηθαζία γίλεηαη ζην Administrator κε πξνζωξηλή απελεξγνπνίεζε ηωλ 

User Accounts (απηό γίλεηαη κε επηινγή ηνπ Never notify ζην Control Panel  

User Accounts  Change User Accounts Control settings).   

2. Απνζπλδέζηε ηε ζπζθεπή ηεο PASCO 

3. Καηεβάζηε από ηελ ηζηνζειίδα ηεο PASCO ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ DataStudio 

(ζηελ ηζηνζειίδα ηεο PASCO : Downloads DataStudio Windows Download 

 File name DS198r10.zip). 

4. Απνζπκπηέζηε ην αξρείν DS198r10.zip. Θα δεκηνπξγεζεί ν θάθεινο ds198r10, 

ζηνλ νπνίν πεξηέρεηαη ην εθηειέζηκν αξρείν ds198r10.exe 

5. Αλνίμεηε ην θάθειν ds198r10 θαη θάληε δηπιό θιηθ ζην αξρείν ds198r10.exe. 

6. Τξέμεηε όιε ηελ δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο. 

7. Από ην Start Menu παηήζηε δεμί θιηθ ζην Data studio  θαη επίιεμε RUN as 

Administrator. 

8. Αθνύ παηήζεηε ζην Product Data Studio εηζαγάγεηε ην Serial number θαη ην 

Password γηα ην DataStudio πνπ ππάξρνπλ ζην ζρνιείν ζαο. 

9. Σύλδεζε ηελ ζπζθεπή. 

 

Για τη τρήση τοσ μετατροπέα CI-6759A USB/Serial converter της εταιρείας 

PASCO. 

Η δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί γηα λα γίλεη ζωζηή ελεκέξωζε ηνπ 

ινγηζκηθνύ ηνπ κεηαηξνπέα CI-6759A USB/Serial converter ηεο εηαηξείαο PASCO 

πεξηγξάθεηαη ζηελ ηερληθή νδεγία Tech Note 1085 ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο 

PASCO (www.pasco.com ). Η νδεγία απηή κπνξεί λα εληνπηζζεί εύθνια θάλνληαο 

αλαδήηεζε γηα ηνλ όξν “Tech Note 1085”. 

Αλ δελ αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ηερληθή νδεγία 1085 ζα 

ρξεηάδεηαη λα απνζπλδένπκε θαη λα επαλαζπλδένπκε ην κεηαηξνπέα θάζε θνξά πνπ 

μεθηλνύκε ηνλ ππνινγηζηή. 
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