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Instrukcja obs∏ugi

Sk∏ad zestawu

1. Dysk instalacyjny CD
(oprogramowanie, sterowniki,
dokumentacja).

2. Karta kryptograficzna cryptoCertum.

3. Czytnik kart kryptograficznych 
(brak w Zestawie CERTUM bez czytnika):

a) ACR 38 lub

b) CardMan 3121 lub

c) CardMan 3021

4. Certyfikat kwalifikowany.

Do pobrania z www.certum.pl
- patrz punkt 5 Instrukcji obs∏ugi.

Uwaga!

Osoba sk∏adajàca podpis elektroniczny
powinna byç pewna, ˝e stanowisko kompu-
terowe jest pod jej wy∏àcznà kontrolà, tzn. ˝e
podczas dzia∏ania niniejszego zestawu osoba
postronna nie ma ˝adnej mo˝liwoÊci (np.
poprzez sieç lub zainfekowanie wirusem)
oddzia∏ywania na prac´ komputera.

Instrukcja jest przewodnikiem pomocnym
podczas instalacji urzàdzeƒ i aplikacji
wchodzàcych w sk∏ad Zestawu CERTUM.
Instalacja nie wymaga wiedzy technicznej i jest
∏atwa do samodzielnego wykonania.

Minimalne wymagania sprz´towe

• Komputer z Procesorem Pentium 800 MHz
(lub zgodny),

• 256 MB pami´ci operacyjnej,
• port USB (1.1/2.0),
• 110 MB wolnej przestrzeni dyskowej,
• system operacyjny Microsoft Windows

2000/2003/XP/Vista wraz z dost´pnymi
aktualizacjami,

• przeglàdarka Internet Explorer 5.5 
lub nowsza,

• rozdzielczoÊç ekranu 1024x768,
• paleta kolorów minimum 16 bitów
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UWAGA: Najnowsza wersja instrukcji do Zestawu CERTUM 
jest dost´pna na stronie www.certum.pl

Minister Gospodarki, decyzjà Nr 1/014497/02, dokona∏ 30 grudnia 2002 roku
na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Technologies SA do rejestru
kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi certyfikacyjne zwiàzane
z podpisem elektronicznym.



1 Pod∏àczenie czytnika do komputera

Je˝eli sterownik czytnika kart kryptograficznych zosta∏
zainstalowany (patrz pkt. 2) mo˝esz pod∏àczyç czytnik
do dowolnego z∏àcza USB w komputerze.

Przygotowanie do instalacji

W∏ó˝ dysk instalacyjny CD do nap´du CD-ROM.
Automatycznie zostanie uruchomione MENU
instalatora.

(Je˝eli MENU instalatora nie uruchomi si´
automatycznie, program nale˝y uruchomiç
samodzielnie z dysku CD - Mój komputer →

Odtwarzacz p∏yt CD → Start.exe).

Instalacja oprogramowania Zestawu CERTUM

Aby zainstalowaç standardowe oprogramowanie
Zestawu CERTUM, w g∏ównym oknie MENU
naciÊnij przycisk:

Nast´pnie post´puj zgodnie z instrukcjami
wyÊwietlanymi na monitorze.

Zostanie zainstalowane oprogramowanie proCertum
CardManager, które umo˝liwia m.in. zapisanie
certyfikatu na karcie kryptograficznej cryptoCertum
(patrz punkt 5).

Standardowa instalacja zestawu Certum

Instalacja sterownika czytnika

W celu instalacji sterownika czytnika kart krypto-
graficznych naciÊnij  w MENU przycisk:

Sprawdê model swojego czytnika (oznaczenie
znajduje si´ na naklejce umieszczonej na czytniku).
Wybierz w∏aÊciwy czytnik z menu instalatora,
a nast´pnie potwierdê swój wybór przyciskiem:

Post´puj zgodnie z instrukcjami wyÊwietlanymi
na monitorze.

Instaluj sterownik

Instalacja sterownika czytnika kart

USB

W przypadku zakupu Zestawu CERTUM bez
czytnika przejdê do punktu 4.
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W przypadku wàtpliwoÊci lub pytaƒ prosimy o kontakt z Infolinià:

- z telefonów stacjonarnych 0 801 540 340*
- z telefonów komórkowych +48 (0) 91 4801 340*

* Po∏àczenie p∏atne, stawka za minut´ zgodnie z cennikiem operatora.
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5 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego

W celu aktywacji karty oraz pobrania przypisanego
do zestawu certyfikatu kwalifikowanego nale˝y
odwiedziç stron´ www.certum.pl.


