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                SStteepp  22::  TTyyppee::  AA::\\IInnssttaallll..eexxee
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OOuurr  SSeerrvviiccee  PPeeooppllee
WWee  mmaaiinnttaaiinn  aa  ffuullllyy  ssttaaffffeedd  sseerrvviiccee  ddeeppaarrttmmeenntt  ttoo  gguuaarraannttyy  qquuaalliittyy
ssuuppppoorrtt  ffoorr  oouurr  pprroodduuccttss  MMoonnddaayy  tthhoouugghh  FFrriiddaayy  ffrroomm  77::3300  AAMM  ttoo  1111::0000
AAMM  aanndd  ffrroomm  1111::3300  PPMM  ttoo  44::0000  PPMM  PPaacciiffiicc  TTiimmee..    IIff  tthhee  ccuussttoommeerr
ssuuppppoorrtt  lliinneess  aarree  bbuussyy  oorr  aafftteerr  hhoouurrss,,  lleeaavvee  aa  mmeessssaaggee  oorr  sseenndd  aa  FFAAXX  oorr
EE--MMAAIILL  aanndd  aa  rreepprreesseennttaattiivvee  wwiillll  rreessppoonndd  ttyyppiiccaallllyy  wwiitthhiinn  2244  hhoouurrss..
FFAAXX  NNUUMMBBEERR:: ((994499))  883333--00332222
VVOOIICCEE  NNUUMMBBEERR:: ((994499))  883333--33335555  eexxtt..  111122
EEMMAAIILL:: ssuuppppoorrtt@@ggeennoovvaattiioonn..ccoomm

WWEEBB:: hhttttpp::////wwwwww..ggeennoovvaattiioonn..ccoomm

IInnssttaallllaattiioonn::
TThhee  kkeeyyppaadd  ssuuppppoorrttss  ooppeerraattiioonn  uunnddeerr  WWiinnddoowwss  9955//9988,,  aanndd  NNTT  44..00..
DDrriivveerrss  ffoorr  eeaarrlliieerr  vveerrssiioonnss  ooff  WWiinnddoowwss  aanndd  DDOOSS  aarree  aavvaaiillaabbllee  oonn  oouurr
WWEEBB  ssiittee  ffrreeee  ooff  cchhaarrggee..    IIff  yyoouu  rreeqquuiirree  aa  ddiisskk,,  pplleeaassee  ccaallll  ccuussttoommeerr
ssuuppppoorrtt  ((tthheerree  iiss  aa  ffeeee  ffoorr  oorrddeerr  pprroocceessssiinngg  aanndd  mmaaiilliinngg))..

IIMMPPOORRTTAANNTT::
YYoouu  mmuusstt  uunniinnssttaallll  aannyy  pprreevviioouuss  vveerrssiioonn  ooff  tthhee  MMiiccrrooppaadd  662277  bbeeffoorree
iinnssttaalllliinngg  tthhiiss  vveerrssiioonn..

TToo  iinnssttaallll  tthhee  kkeeyyppaadd,,  iinnsseerrtt  tthhee  ddiisskk  pprroovviiddeedd  iinnttoo  ddrriivvee  AA::  oorr  BB::  aanndd
ttyyppee  AA::IINNSSTTAALLLL  ((oorr  BB::IINNSSTTAALLLL))..    TThhee  iinnssttaallllaattiioonn  pprrooggrraamm  wwiillll  aasskk  aa
ffeeww    qquueessttiioonnss  aanndd  wwiillll  tthheenn  pprroocceeeedd  ttoo  aauuttoommaattiiccaallllyy  iinnssttaallll  tthhee  ssooffttwwaarree..
PPlleeaassee  rreebboooott  tthhee  ccoommppuutteerr  ttoo  ccoommpplleettee  tthhee  iinnssttaallllaattiioonn..  WWhheenn  tthhee
mmaacchhiinnee  ssttaarrttss,,  yyoouu  wwiillll  nnoottiiccee  tthhaatt  aa  kkeeyyppaadd  iiccoonn  hhaass  bbeeeenn  aaddddeedd  ttoo  tthhee
PPrrooggrraammss  MMeennuu,,  SSttaarrttuupp  FFoollddeerr,,  aanndd  TTaasskkbbaarr  NNoottiiffiiccaattiioonn  AArreeaa..

OOppeerraattiioonn::
TToo  aacccceessss  tthhee  kkeeyyppaadd  pprrooppeerrttiieess,,  rriigghhtt  cclliicckk  oonn  tthhee  kkeeyyppaadd  iiccoonn  iinn  tthhee
TTaasskkbbaarr  NNoottiiffiiccaattiioonn  AArreeaa....
HHeellpp  ssccrreeeennss  aarree  aavvaaiillaabbllee  ttoo  gguuiiddee  tthhee  ooppeerraattiioonn  ooff  tthhee  kkeeyyppaadd,,  kkeeyyppaadd
pprrooggrraammmmiinngg  ffuunnccttiioonnss  aanndd  tthhee  GGeennCCaallcc™™  ccaallccuullaattoorr  ooppeerraattiioonn..
TThhee  kkeeyyppaadd  ccoommeess  wwiitthh  GGeennCCaallcc™™  wwhhiicchh  iiss  aann  oonn--ssccrreeeenn  ppaappeerr  ttaappee
eeqquuiivvaalleenntt  ooff  aann  aaccccoouunnttaannttss  ppaappeerr  ttaappee  ccaallccuullaattoorr..    TThhee  vviissuuaall  oonn--ssccrreeeenn
ttaappee  ccaann  bbee  ssccrroolllleedd  aanndd  eeddiitteedd  ((wwhhiicchh  iiss  eevveenn  bbeetttteerr  tthhaann  tthhee  ppaappeerr  ttaappee))..
TThhee  ffiinnaall  rreessuulltt  mmaayy  bbee  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  aannyy  WWiinnddoowwss  pprrooggrraamm  rruunnnniinngg
uunnddeerrnneeaatthh  GGeennCCaallcc  bbyy  pprreessssiinngg  //  aanndd  EEnntteerr  oonn  tthhee  kkeeyyppaadd..    GGeennCCaallcc  ccaann
bbee  ppooppppeedd  uupp  aanndd  ddoowwnn  bbyy  pprreessssiinngg  EEsscc  aanndd  \\  oonn  tthhee  kkeeyyppaadd..    OOtthheerr
ccoommmmaannddss  aarree  aavvaaiillaabbllee,,  pplleeaassee  sseeee  tthhee  oonn--ssccrreeeenn  hheellpp  ffoorr  aa  lliissttiinngg..



PPRROOBBLLEEMMSS  AANNDD  SSOOLLUUTTIIOONNSS::

CCOOMMPPUUTTEERRSS  WWIITTHH  AANN  IINNFFRRAA  RREEDD  PPOORRTT::
TThhee  iinnffrraa  rreedd  ppoorrtt  oofftteenn  uusseess  tthhee  ssaammee  mmeemmoorryy  aaddddrreessss  aass  tthhee  CCOOMM
ppoorrtt..    IIff  tthhee  iinnffrraa  rreedd  ppoorrtt  iiss  aaccttiivvee,,  iitt  wwiillll  nnoott  aallllooww  tthhee  CCOOMM  ppoorrtt
wwiitthh  tthhee  kkeeyyppaadd  aattttaacchheedd  ttoo  ffuunnccttiioonn..

SSoolluuttiioonn  ffoorr  WWiinnddoowwss  9955//9988::
OOppeenn  ““MMYY  CCOOMMPPUUTTEERR””
OOppeenn  tthhee  CCoonnttrrooll  PPaanneell  IIccoonn
OOppeenn  tthhee  SSyysstteemm  IIccoonn
SSeelleecctt  tthhee  DDeevviiccee  MMaannaaggeerr  TTaabb
SSeelleecctt  tthhee  PPoorrttss  IIccoonn
DDoouubbllee  CClliicckk  tthhee  IInnffrraa--RReedd  SSeerriiaall  PPoorrtt  IIccoonn  ((mmaayy  bbee  ccaalllleedd
IIRRDDAA  oorr  IIRR  SSeerriiaall))
SSeelleecctt  tthhee  GGeenneerraall  TTaabb
IInn  tthhee  DDeevviiccee  UUssaaggee  ppaarraaggrraapphh,,  rreemmoovvee  aallll  cchheecckkss  iiff  yyoouu  aarree
uussiinngg  WWiinnddoowwss  9955  rreevv..  AA  oorr  AAdddd  aa  cchheecckk  ttoo  tthhee  ""DDiissaabbllee  iinn  tthhiiss
hhaarrddwwaarree  pprrooffiillee""  bbooxx  iiff  yyoouu  aarree  uussiinngg  WWiinnddoowwss  9955  rreevv..  BB..  oorr  9988..
CClloossee  tthhee  PPoorrtt  PPrrooppeerrttiieess
CClloossee  tthhee  SSyysstteemm  PPrrooppeerrttiieess
CClloossee  tthhee  CCoonnttrrooll  PPaanneell

IIBBMM  LLAAPPTTOOPPSS  ((ttyyppiiccaallllyy))
FFoorr  ssoommee  nneeww  ccoommppuutteerrss,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  IIBBMM,,  tthhee  ccoommppuutteerr  iiss  sshhiippppeedd
ffrroomm  tthhee  ffaaccttoorryy  wwiitthh  tthhee  CCOOMM  ppoorrtt  ttuurrnneedd  ooffff..    SSoolluuttiioonn  ffoorr
WWIINN9955//9988  aanndd  IIBBMM::
CClliicckk  oonn  TThhiinnkkPPaadd  ((oorr  yyoouurr  ccoommppuutteerr’’ss))  FFeeaattuurreess
DDiissaabbllee  tthhee  IInnffrraa--RReedd  ppoorrtt
EEnnaabbllee  tthhee  SSeerriiaall  PPoorrtt

PPAASSSS--TTHHRROOUUGGHH  CCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTYY
TThhee  ppaassss--tthhrroouugghh  ffeeaattuurree  wwoorrkkss  oonnllyy  ffoorr  MMiiccrroossoofftt  ccoommppaattiibbllee  mmiiccee  oorr
ppooiinnttiinngg  ddeevviicceess..    TTyyppiiccaallllyy,,  mmooddeemmss,,  oorr  ootthheerr  sseerriiaall  ddeevviicceess  tthhaatt  uussee
hhaarrddwwaarree  hhaannddsshhaakkiinngg  wwiillll  nnoott  ffuunnccttiioonn  wwhheenn  ccoonnnneecctteedd  ttoo  tthhee  ppaassss--
tthhrroouugghh  ccoonnnneeccttoorr..



WWAARRRRAANNTTYY  RREEPPAAIIRR  SSEERRVVIICCEE  AANNDD  LLIICCEENNSSEE
GGeennoovvaattiioonn,,  IInnccoorrppoorraatteedd  ((""GGeennoovvaattiioonn""))  wwaarrrraannttss  tthhiiss  pprroodduucctt  ttoo  bbee  iinn  ggoooodd  wwoorrkkiinngg  oorrddeerr
aanndd  ffrreeee  ooff  ddeeffeeccttss  iinn  mmaatteerriiaallss  aanndd  wwoorrkkmmaannsshhiipp  uunnddeerr  nnoorrmmaall  uussee  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  oonnee  yyeeaarr
ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  ppuurrcchhaassee..    AAnnyy  iimmpplliieedd  wwaarrrraannttiieess,,  iinncclluuddiinngg  wwaarrrraannttiieess  ooff  mmeerrcchhaannttaabbiilliittyy
aanndd  ffiittnneessss  ffoorr  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ppuurrppoossee,,  aarree  lliimmiitteedd  iinn  dduurraattiioonn  ttoo  aa  ppeerriioodd  ooff  tthhiirrttyy  ((3300))  ddaayyss  ffrroomm
ddaattee  ooff  ppuurrcchhaassee..    AAnnyy  aabbuussee  iinncclluuddiinngg  ooppeenniinngg  tthhee  ccaassee  wwiillll  vvooiidd  tthhee  wwaarrrraannttyy..    YYoouurr  ssoollee
rreemmeeddyy  aanndd  GGeennoovvaattiioonn''ss  eennttiirree  lliiaabbiilliittyy  ffoorr  tthhiiss  pprroodduucctt  wwiillll  bbee  rreeppaaiirr  oorr  rreeppllaacceemmeenntt  aass
pprroovviiddeedd  ffoorr  aabboovvee,,  oorr  aatt  GGeennoovvaattiioonn''ss  ooppttiioonn,,  tthhee  rreeffuunndd  ooff  yyoouurr  ppuurrcchhaassee  pprriiccee..  AA  RREETTUURRNN
MMAATTEERRIIAALL  AAUUTTHHOORRIIZZAATTIIOONN  ((RRMMAA))  nnuummbbeerr  iiss  aabbssoolluutteellyy  rreeqquuiirreedd  bbeeffoorree
rreettuurrnniinngg  aa  pprroodduucctt..    AAnnyy  sshhiippmmeenntt  rreecceeiivveedd  wwiitthhoouutt  aann  RRMMAA  wwiillll  bbee  rreettuurrnneedd
uunnooppeenneedd..    PPlleeaassee  ccoonnttaacctt  CCuussttoommeerr  SSeerrvviiccee  ffoorr  iinnssttrruuccttiioonnss  bbeeffoorree  rreettuurrnniinngg  aannyy
pprroodduucctt..    GGeennoovvaattiioonn  mmaakkeess  tthhiiss  ssooffttwwaarree  aavvaaiillaabbllee  aanndd  lliicceennsseess  iittss  uussee  ttoo  yyoouu  wwoorrlldd  wwiiddee  ffoorr
uussee  oonnllyy  wwiitthh  aa  ssiinnggllee  GGeennoovvaattiioonn  kkeeyyppaadd..

FFCCCC  CCEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN

TThhee  SSeerriiaall  MMiiccrrooppaadd  hhaass  bbeeeenn  cceerrttiiffiieedd  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  FFCCCC,,  EECC,,  TTUUVV  aanndd  ootthheerr  tteesstt

ssttaannddaarrddss..  SSeeee  llaabbeell  oonn  tthhee  pprroodduucctt  ffoorr  ccoonnffiirrmmaattiioonn..

FFCCCC  CCEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN  RREEQQUUIIRREEDD  SSTTAATTEEMMEENNTT  WWAARRNNIINNGG::

TThhiiss  eeqquuiippmmeenntt  hhaass  bbeeeenn  cceerrttiiffiieedd  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  lliimmiittss  ffoorr  aa  CCllaassss  BB  CCoommppuuttiinngg  DDeevviiccee,,

ppuurrssuuaanntt  ttoo  SSuubbppaarrtt  JJ  ooff  PPaarrtt  1155  ooff  tthhee  FFCCCC  rruulleess..  OOnnllyy  ppeerriipphheerraallss  ((ccoommppuutteerr,,  ccoommppuutteerr

iinnppuutt//oouuttppuutt  ddeevviicceess,,  tteerrmmiinnaallss,,  pprriinntteerrss,,  eettcc..))  cceerrttiiffiieedd  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  CCllaassss  BB  lliimmiittss  mmaayy

bbee  aattttaacchheedd  ttoo  tthhiiss  ddeevviiccee..  OOppeerraattiioonn  wwiitthh  nnoonn--cceerrttiiffiieedd  ppeerriipphheerraallss  iiss  lliikkeellyy  ttoo  rreessuulltt  iinn

iinntteerrffeerreennccee  ttoo  rraaddiioo  aanndd  TTVV  rreecceeppttiioonn..

NNOOTTEE::    TThhiiss  eeqquuiippmmeenntt  ggeenneerraatteess  aanndd  uusseess  rraaddiioo  ffrreeqquueennccyy  eenneerrggyy  aanndd  iiff  nnoott  iinnssttaalllleedd  aanndd

uusseedd  pprrooppeerrllyy,,  tthhaatt  iiss,,  iinn  ssttrriicctt  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  mmaannuuffaaccttuurreerr''ss  iinnssttrruuccttiioonnss,,  mmaayy  ccaauussee

iinntteerrffeerreennccee  ttoo  rraaddiioo  aanndd  tteelleevviissiioonn  rreecceeppttiioonn..  IItt  hhaass  bbeeeenn  ttyyppee  tteesstteedd  aanndd  ffoouunndd  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh

tthhee  lliimmiittss  ffoorr  CCllaassss  BB  ccoommppuuttiinngg  ddeevviicceess  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  iinn  SSuubbppaarrtt  JJ  ooff

ppaarrtt  1155  ooff  tthhee  FFCCCC  RRuulleess,,  wwhhiicchh  aarree  ddeessiiggnneedd  ttoo  pprroovviiddee  rreeaassoonnaabbllee  pprrootteeccttiioonn  aaggaaiinnsstt  ssuucchh

iinntteerrffeerreennccee  iinn  aa  ppaarrttiiccuullaarr  iinnssttaallllaattiioonn..  IIff  tthhiiss  eeqquuiippmmeenntt  ddooeess  ccaauussee  iinntteerrffeerreennccee  ttoo  rraaddiioo  oorr

tteelleevviissiioonn  rreecceeppttiioonn,,  wwhhiicchh  ccaann  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  ttuurrnniinngg  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  ooffff  oorr  oonn,,  tthhee  uusseerr  iiss

eennccoouurraaggeedd  ttoo  ttrryy  ttoo  ccoorrrreecctt  tthhee  iinntteerrffeerreennccee  bbyy  oonnee  oorr  mmoorree  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  mmeeaassuurreess::

**  RReeoorriieenntt  tthhee  rreecceeiivviinngg  aanntteennnnaass

**  RReellooccaattee  tthhee  ccoommppuutteerr  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  rreecceeiivveerr

**  MMoovvee  tthhee  ccoommppuutteerr  aawwaayy  ffrroomm  tthhee  rreecceeiivveerr

**  PPlluugg  tthhee  ccoommppuutteerr  aanndd  rreecceeiivveerr  iinnttoo  ddiiffffeerreenntt  cciirrccuuiittss

IIff  nneecceessssaarryy,,  tthhee  uusseerr  sshhoouulldd  ccoonnssuulltt  tthhee  ddeeaalleerr  oorr  aann  eexxppeerriieenncceedd  rraaddiioo//tteelleevviissiioonn  tteecchhnniicciiaann  ffoorr

aaddddiittiioonnaall  ssuuggggeessttiioonnss..  TThhee  uusseerr  mmaayy  ffiinndd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  bbooookklleett  pprreeppaarreedd  bbyy  tthhee  FFeeddeerraall

CCoommmmuunniiccaattiioonnss  CCoommmmiissssiioonn  hheellppffuull::    ““HHooww  ttoo  iiddeennttiiffyy  aanndd  RReessoollvvee  RRaaddiioo--TTVV  IInntteerrffeerreennccee

PPrroobblleemmss""..  TThhiiss  bbooookklleett  iiss  aavvaaiillaabbllee  ffrroomm  tthhee  UU..SS..  GGoovveerrnnmmeenntt  PPrriinnttiinngg  OOffffiiccee,,  WWaasshhiinnggttoonn,,

DDCC  2200440022..  ((SSttoocckk  ##000044--000000--0000334455--44))..


