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Wprowadzenie 

Niniejsza  instrukcja  dotyczy  instalacji  sterowników  do  urządzeń  CMB-03,  COGUSB-03 oraz COGUSB-02 
firmy COMMON S.A. w systemie operacyjnym WINDOWS 8/10. Przed  przystąpieniem  do  instalacji  należy  
upewnić  się,  czy  użytkownik  posiada  prawa administratora na komputerze, na którym chce zainstalować 
sterowniki. Najnowsze sterowniki do w/w urządzeń dostępne są na stronie: http://www.common.pl . 
 

 
UWAGA! Jeśli dysk jest szyfrowany np. za pomocą programu BitLocker lub innego, przed 
instalacją sterowników konieczne jest wygenerowanie klucza . 
 

 

Instalacja sterowników w systemie operacyjnym WINDOWS 8 ; 8.1 ; 10 

Niniejsza  instrukcja  była  opracowana  na  podstawie  systemu  Windows  8, Windows 10  Professional 64-bit(PL).  
Poprawna  instalacja  sterowników  wymaga  wyłączenia  w  systemie  opcji wymuszania  podpisów  sterowników.  W tym  
celu  należy  postępować  zgodnie  ze  wskazówkami  zawartymi  w  punkcie  I.  Jeśli  w systemie  wyłączona  jest  w/w  
opcja,  należy przejść do punktu II 

I. Wyłączenie wymuszania podpisów sterowników 

Pomiędzy windows 8, windows 8.1 windows10 istnieją nieznaczne różnice w procedurze uzyskania zezwolenia na 
instalację niepodpisanych sterowników. Polegają one na innej ścieżce dostępu do odpowiedniej funkcji 

 
Windows 10 

Po  uruchomieniu  komputera  z menu start systemu wybieramy pozycję Ustawienia 
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Pojawi się okno Ustawień , z którego należy wybrać pozycję Odzyskiwanie a następnie przycisk Uruchom Teraz 

  

Następnie przechodzimy do strony 8 
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Windows 8.1 

Po uruchomieniu  komputera  korzystając  z  pulpitu  Metro  bądź  z  pulpitu  Desktop należy najechać myszką na prawy 
dolny róg ekranu. Odczekać chwilę aż pojawi się  menu  jak  na  ilustracji  poniżej.  Z  tego  menu  należy  wybrać  pozycję  
„Ustawienia” (ikona koła zębatego). 

 

Po wybraniu pozycji „Ustawienia” pojawi się menu, z którego należy wybrać pozycję „Zmień ustawienia komputera” 
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 Z lewej strony okna aplikacji „Ustawienia” wybieramy opcję „Aktualizacja i Odzyskiwanie” 

 

Przechodzimy do zakładki „Odzyskiwanie” i w opcji „Uruchamianie zaawansowane” klikamy przycisk „Uruchom teraz” 

 

 
 

Następnie przechodzimy do strony 8 
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Windows 8 

Po  uruchomieniu  komputera  korzystając  z  pulpitu  Metro  bądź  z  pulpitu  Desktop należy najechać myszką na prawy 
dolny róg ekranu. Odczekać chwilę aż pojawi się  menu  jak  na  ilustracji  poniżej.  Z  tego  menu  należy  wybrać  pozycję  
„Ustawienia” (ikona koła zębatego). 
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Po wybraniu pozycji „Ustawienia” pojawi się menu, z którego należy wybrać pozycję „Zmień ustawienia komputera” 

 

Z lewej strony okna aplikacji „Ustawienia” wybieramy opcję „Ogólne” 
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Paskiem  przewijania,  który  się  znajduje  po  prawej  stronie,  przesuwamy   zawartość okna  aż  pokaże  się  opcja  
„Uruchamianie  zaawansowane”  i  klikamy  przycisk „Uruchom ponownie teraz” 

 

 
 
 

Następnie przechodzimy do strony 8 
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Dalszy etap wspólny dla wersji 8 ; 8,1 ; 10 

Na ekranie pojawi się menu, z którego należy wybrać „Rozwiąż problemy” 

 

 Następnie wybieramy „Opcje zaawansowane” 
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 Następnie wybieramy „Ustawienia uruchamiania” 

 

 Wybieramu przycisk „Uruchom ponownie” 
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Po ponownym uruchomieniu  komputera  wyświetlona zostanie plansza z możliwością wyboru  opcji  uruchamiania  
systemu.  Należy  wcisnąć  klawisz  „7”  lub  „F7”,  by wyłączyć opcję wymuszania podpisów sterowników. 

 

Po uruchomieniu się systemu można przystąpić do instalacji sterowników. 
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Użycie konsoli 
Niektóre komputery stacjonarne mają problemy z obsługą klawiatury w trybie ustawień zaawansowanych. W tym przypadku 

należy użyć opisanej poniżej procedury wykorzystującej „Wiersz polecenia” 

Wejście w tryb testu 

1 Uruchamiamy wiersz polecenia w trybie administratora 

  
Windows8 ; 8.1 Windows10 

 

1 Wpisać komendę „bcdedit -set loadoptions DISABLE_INTEGRITY_CHECKS" 

 

2 Wpisać komendę “bcdedit -set TESTSIGNING ON" 
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3 Wpisać komendę “shutdown -r” 

 

Komputer zrestartuje się i uruchomi w trybie testu. Umożliwi to zainstalowanie sterowników pochodzących z 
nieznanych źródeł. Po zakończeniu instalacji sterowników w celach bezpieczeństwa należy powrócić do domyślnej 
konfiguracji systemu 

Powrót do konfiguracji domyślnej 

1 Wpisujemy "bcdedit -set loadoptions ENABLE_INTEGRITY_CHECKS" 

 

2 Wpisujemy "bcdedit -set TESTSIGNING OFF" 

 

3 Restartujemy komputer 
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II. Instalacja sterowników do urządzeń CMB-03, COGUSB-03oraz COGUSB-
02 w systemie WINDOWS 8 

1  Ze  strony  http://www.common.pl,  pobrać  archiwum  zip  zawierające  sterowniki  do posiadanego  urządzenia  
(COGUSB-02,  COGUSB-03  lub  CMB-03),  przeznaczone m.in. dla systemów Windows XP, Server 2003, Vista, Server 
2008, 7, Server 2008R2 oraz  windows 8/10, 32 i 64 bitowych. 

2  Rozpakować  archiwum  do  wybranej  przez  siebie  lokalizacji.  Archiwum  nie  wymaga dodatkowych  narzędzi  
potrzebnych  do  rozpakowania,  jednak  w  przypadku problemów można skorzystać z zewnętrznych programów, np.  
WinRAR,  WinZip  lub 7zip (program bezpłatny). 

3  Po  podłączeniu  urządzenia  do  portu    USB system  operacyjny  podejmie  próbę zainstalowania  sterownika,  która  
najczęściej  zakończy  się  niepowodzeniem, ponieważ  baza  danych,  do  której  sięga  system  nie  zawiera  informacji  o  
tym urządzeniu. 

4  W  celu  poprawnego  zainstalowania  sterownika  należy  uruchomić  „Menedżer urządzeń”. Jednym ze sposobów na 
to jest przejście na pulpit. 
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5  Należy najechać myszką na prawy dolny róg ekranu, odczekać chwilę aż pojawi się   menu jak na ilustracji poniżej. Z 
tego menu należy wybrać „Ustawienia”. 

 

6  Klikamy na „Panel sterowania” 
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7.  Klikamy na  „Sprzęt i dźwięk” 

 

8  .W wierszu „Urządzenia i drukarki”  klikamy na  „Menedżer urządzeń” 

 

Dalszy  ciąg  procesu  instalacji  sterownika  opisany  jest  na  podstawie urządzenia  COGUSB-03.  W  przypadku urządzeń  
CMB-03  oraz  COGUSB-02 należy postępować w sposób analogiczny. 

9.  Uruchomi się aplikacja  „Menedżer urządzeń”.  Jeśli  interfejs optyczny COGUSB-03 podłączony  jest  do portu USB,  to 
w gałęzi  „Inne urządzenia”  pojawi się urządzenie o nazwie  COGUSB-03:  USB  <->  OPTO-GAZ  oznaczone  znakiem  
wykrzyknika  na żółtym tle, co oznacza że nie działa ono poprawnie! 
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10.   Klikamy  na  nim  prawym  przyciskiem  myszy  i  wybieramy  opcję  „Aktualizuj oprogramowanie  sterownika”.  
System  w  tym  kroku  zainstaluje  konwerter USB <-> OPTO GAZ. 

 

11.  Następnie  należy  wybrać  opcję  „Przeglądaj  mój  komputer…”  w  poszukiwaniu oprogramowania sterownika 
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12.   Podać ścieżkę do wcześniej rozpakowanego archiwum 

 

13.   System  informuje  użytkownika  o  braku  weryfikacji  wydawcy  sterownika  (braku podpisu cyfrowego sterownika). 
„…Mimo to” kontynuujemy instalację. 
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14.   Komputer  zainstaluje  oprogramowanie  sterownika,  co  potrwa  kilka  chwil.  Na zakończenie otrzymamy 
informację o pomyślnym zainstalowaniu urządzenia 

 

15   Następnie  należy  sprawdzić  czy  instalacja  przebiegła  pomyślnie.  Wśród  urządzeń znajdujących  się  w  grupie  
‘Kontrolery  uniwersalnej  magistrali  szeregowej’ powinna znaleźć się pozycja ‘USB <-> OPTO-GAZ Converter’. Natomiast 
w grupie ‘Inne urządzenia’ powinniśmy znaleźć niezidentyfikowane urządzenie podłączone do portu USB. 
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16   Po zainstalowaniu sterownika komputer wykryje drugą część  urządzenia, do którego również  należy  
zainstalować/wskazać  sterowniki.  Należy  zatem  powtórzyć  kroki 10-13,  wskazując  ten  sam folder  do  sterowników  
co  poprzednio. W  tym  przypadku system również będzie monitował ostrzeżenie, przy którym kontynuujemy „Mimo to”.   

 

17.  Po  zainstalowaniu  portu  OPTO-GAZ  zostaniemy  poinformowani  o  pomyślnym ukończeniu instalacji. 
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18.  Ostatnim krokiem jest sprawdzenie obecności  nowego portu w grupie  „Porty (COM i LPT)”. Interfejsowi COGUSB 03 
został przydzielony port szeregowy COM8. 

 

Po  instalacji  sterowników  do  interfejsu  optycznego  COGUSB-03,  system  operacyjny 
przydziela  mu  pierwszy  wolny  numer  portu  COM,  co  jest  kwestią  indywidualną  danego 

komputera. 

Podłączenie  innej  sztuki  urządzenia  COGUSB-03  nie  wymaga  ponownej  instalacji 
sterowników. 

W przypadku podłączenia do komputera jednocześnie kilku sztuk interfejsu COGUSB-03 system  
również  automatycznie  skorzysta  z  zainstalowanych  wcześniej  sterownikowi przydzieli im 

kolejne wolne numery portów COM. 
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System Windows nie znalazł sterownika w lokalizacji 

Czasami zdarza się, że po wskazaniu lokalizacji sterownika (pkt 12) system Windows nie umie odnaleźć sterownika do urządzenia. 
Poniżej przedstawiony jest proces instalacji na podstawie COGUSB 03. Instalacja innych urządzeń przebiega w sposób analogiczny 

1. Otworzyć Menedżer Urządzeń 

2 Nacisnąć prawym przyciskiem myszy i wybrać „Aktualizuj oprogramowanie sterownika…” 

 

3 Wybrać „Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika” 
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4 Wybrać „Pozwól mi wybrać z listy sterowników na moim komputerze” 

 

5 Wybrać „Pokaż wszystkie urządzenia” 

 

6 Wybrać „Z dysku” 
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7 Wybrać „Przeglądaj” 

 

8 Przejść do lokacji w której wypakowano sterowniki, wybrać katalog XP_W7_W8_W8.1 

 

9 Wybrać plik COGUSB03bus.inf 

 



24 
 

10 Pokaże się komunikat „System Windows nie może zweryfikować wydawcy tego oprogramowania sterownika” Wybrać „Zainstaluj 
oprogramowanie sterownika mimo to” 

 

11 W zakładce „Inne urządzenia pojawi się USB Serial Port”. Jego instalacja przebiega identycznie do instalacji „COGUSB-03<->OPTO-
GAZ” z tą różnicą, że należy podać plik COGUSB03port.inf 

 

Urządzenie będzie zainstalowane 

 


