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Wstęp 
 
W urządzeniach firmy LABOR-ASTER zastosowano mikrokontroler, który posiada 

wielowejściowy interfejs USB (pt. „Urządzenie kompozytowe USB”). Wykorzystywane są 2 
punkty wejścia („endpoint”) konfiguracyjny i komunikacyjny. Urządzenie komunikuje się 
zgodnie z klasą CDC („Communication Device Class” – klasy komunikacyjnej, według 
standardu USB), co powoduje widoczność ze strony systemu operacyjnego jako zwykłego 
portu szeregowego. Ustawienia parametrów transmisji typowe dla portu szeregowego nie 
mają w tym przypadku zastosowania, a ewentualne wpisane parametry w konfiguracji portu 
są ignorowane.  

Zadaniem pliku definicyjnego o nazwie „labor.inf” jest poinformowanie systemu 
operacyjnego o konieczności obsługi urządzeń firmy LABOR-ASTER wbudowanym w system 
sterownikiem „usbser.sys” oraz wprowadzenie odpowiednich parametrów umożliwiających 
współpracę z urządzeniami. Plik definicyjny nie wprowadza żadnych modyfikacji, ani 
jakichkolwiek plików mogących destabilizować system operacyjny. 

Ogólnie instalacja we wszystkich systemach operacyjnych Windows polega na tym, 
aby zastąpić standardową obsługę urządzeń kompozytowych USB (plik usbccgo.sys) 
sterownikiem usbser.sys. Systemy Windows po podłączeniu urządzenia instalują domyślny 
sterownik urządzeń kompozytowych i oczekują sterownika niezdefiniowanych punktów 
wejścia. 

Aby prawidłowo zainstalować sterownik należy wykonać czynności zmieniające sposób 
obsługi urządzenia kompozytowego USB. W tym celu należy wejść na stronę  
www.labor-automatyka.pl i z listy po prawej stronie wybrać „Oprogramowanie”. Ściągnąć plik 
„labor.inf” i zapisać go w dowolnym katalogu, na przykład „C:\labor”. 
 
  

http://www.labor-automatyka.pl/
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Instalacja sterownika w systemie Windows XP SP3 
 

Plik definicyjny będzie działał tylko i wyłącznie w wersji Windows XP z SP3. Nie będzie 
prawidłowo działał w systemie z SP2 i SP1. Tak jak zaznaczono w tytule. 

Przed instalacją należy wgrać plik definicyjny labor.inf  na dysk C np. do katalogu 
C:\labor. Po podłączeniu urządzenia do portu USB pojawi się komunikat: 

 
Należy zignorować pojawiające się 2 okna. Następnie przejść należy do Menadżera 

Urządzeń. Najłatwiej to zrobić wciskając po kolei:  
 
Panel Sterowania -> System -> Wybrać zakładkę „Sprzęt” -> Menedżer urządzeń 
 
Pojawią się 2 nieznane urządzenia o tej samej nazwie tj „Virtual ComPort by Labor”. Nie 
należy nic z nimi robić, tylko rozwinąć listę urządzeń o nazwie „Kontrolery uniwersalnej 
magistrali szeregowej”. 
 

  
Przykładowy obrazek poniżej. 
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Należy wybrać któreś z urządzeń kompozytowych USB posiadający pokazany poniżej 

identyfikator. 

. 
  Ten identyfikator można odczytać przyciskając prawym klawiszem myszy, przechodząc 
do linii „Właściwości”, a następnie w zakładkę „Szczegóły”. Dalsza część instalacji będzie 
dotyczyła tylko i wyłącznie tego urządzenia. 
 Po jego odnalezieniu klikamy na linię „Urządzenie kompozytowe USB”, a następnie 
„Sterownik”  

  
Później należy wybrać przycisk „Aktualizuj sterownik”. 



LABOR-ASTER 

 

Tytuł: Instrukcja instalacji sterownika labor.inf 
Data: Warszawa, 2 listopada 2016 Uwagi i zmiany:  A 

Wykonał: Krzysztof Manitius Skala:  

Sprawdził: Jacek Gasztold Nazwa pliku: instrukcja instalacji 3 sterownika Nr strony  5/22 

Zatwierdził: Nazwa rysunku   

 

 
 
Pojawi się znane z początku tego opisu okno. Tym razem należy zaznaczyć „Nie, nie tym 
razem” i przejść „Dalej”. 
 

 
 
Zaznaczyć należy „Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane)” oraz „Dalej”. 
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Należy zaznaczyć „Nie wyszukuj, wybiorę sterownik do zainstalowania” i przycisk „Dalej” 
 

 
 
Następnie zaznaczyć „Urządzenie kompozytowe USB” i przycisk „Z dysku” 
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Należy wybrać lokalizację przepisanego pliku poprzez naciśnięcie „Przeglądaj”, a następnie 
„OK”. 
 

 
 
Następnie należy zaznaczyć „Virtual ComPort for Labor” oraz przycisnąć przycisk „Dalej”. 
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Pojawi się powyższe okno. Należy je zignorować przyciskając przycisk „Mimo to kontynuuj”. 
 

 
 
Jeśli instalacja przebiegła pomyślnie, system wyświetli powyższe okno. Należy wcisnąć 
przycisk „Zakończ” i pozamykać wszystkie niepotrzebne okna pozostawiając Menedżera 
Urządzeń. 
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Potwierdzeniem prawidłowej instalacji będzie brak niezdefiniowanych portów „Virtual ComPort 
by Labor”, natomiast w zakładce Porty (COM i LPT) pojawi się kolejny port szeregowy o 
nazwie: „Virtual ComPort for Labor (COMX)”, gdzie COMX oznacza przydzielony przez 
system numer portu. 
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Instalacja sterownika w systemie Windows 7 
 

Aby rozpocząć pracę z urządzeniem należy podłączyć urządzenie do wejścia USB 

komputera. System zgłosi w prawym rogu 2 komunikaty: 

1. „Urządzenie jest gotowe do użycia” 

2. „Niepowodzenie instalacji oprogramowania sterownika urządzenia.”  

W celu instalacji należy przeprowadzić poniższe czynności. 

1. Nacisnąć menu „Start” (ikonka Windows w lewym dolnym rogu ekranu) i wybrać 
„Urządzenia i drukarki”. 

    
 

2. W kategorii „Nieokreślone” znajdować się będzie ikonka z wykrzyknikiem informującym 
o problemach z instalacją sterownika o nazwie „Virtual ComPort by Labor”. 

 
 

3. Należy nacisnąć na tę ikonę prawym przyciskiem myszy i wybrać „Właściwości”. 
Wyskoczy okienko, w którym trzeba wybrać zakładkę „Sprzęt”, zaznaczyć lewym 
przyciskiem myszy opcję „Urządzenie kompozytowe USB” (nie aktualizować innych 
pozycji!) i nacisnąć przycisk „Właściwości”. 
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4. Następnie należy w zakładce „Ogólne” przycisnąć „Zmień ustawienia”. 

 
 

5. Po pojawieniu się okna wcisnąć należy wejść w zakładkę „Sterownik” i wybrać  
„Aktualizuj sterownik…”. 
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6. Wybrać „Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika”. 

 
 

7. Następnie należy wybrać opcję „Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na 
moim komputerze”. 
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8. Należy zaznaczyć „Urządzenie kompozytowe USB” a następnie nacisnąć przycisk  
„Z dysku”. 

      
 

9. Za pomocą przycisku „Przeglądaj” znaleźć miejsce na dysku, w którym został zapisany 
pobrany wcześniej plik definicyjny „labor.inf” i zatwierdzić go przyciskiem „Otwórz”. 
Zatwierdzić przyciskiem „OK”, a następnie przyciskiem „Dalej” z poprzedniego okienka. 
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10. Pojawi się ostrzeżenie, które należy zignorować wybierając opcję „Zainstaluj 
oprogramowanie sterownika mimo to”. 

 
 

11. Po potwierdzeniu system pobierze i ustawi wszystkie potrzebne informacje z pliku 
konfiguracyjnego i pojawi się informacja o pomyślnie zaktualizowanym 
oprogramowaniem sterownika. Należy zamknąć wszystkie okna otworzone wcześniej 
okienka. 

 
 

12. Po tych czynnościach zmieni się ikona reprezentująca urządzenie w oknie „Urządzenia 
i drukarki”. Zostanie nadany jakiś numer portu. Zmieniła się również nazwa portu na 
„Virtual ComPort for Labor” z „Virtual ComPort by Labor”. 

 
13. Dla bezpieczeństwa należy zrestartować cały system. Wówczas system jest już gotów 

do komunikacji z urządzeniem firmy LABOR-ASTER przez port USB o nadanym 
numerze portu COM. 
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Instalacja sterownika w systemie Windows 10 
 
 W tym systemie instalację należy podzielić na 2 etapy. Pierwszy to uruchomienie 
systemu w opcji zezwalania na instalację sterowników nie podpisanych, a następnie 
podłączenie urządzenia i zainstalowanie sterownika w podobny sposób jak dla systemu 
operacyjnego Windows 7.  
 

1. Nacisnąć menu „Start” (ikonka Windows w lewym dolnym rogu ekranu) i wybrać 
„Ustawienia”. W nowo otwartym oknie wejść w „Aktualizacja i zabezpieczenia”. 

        
 

2. Wejść w „Odzyskiwanie”. 

 
 
 
 

3. Wybrać opcję „Uruchom teraz”. 
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4. Pojawia się Menu uruchamiania systemu. Należy wybrać „Rozwiąż problemy”. 

 
 

5. Później należy wybrać „Opcje zaawansowane”. 
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6. Wybrać „Ustawienia uruchamiania”. 

 
 

7. Następnie „Uruchom ponownie”. 

 
 

8. Po restarcie systemu pojawi się ekran „Ustawienia uruchamiania”. Należy włączyć 
opcję „Wyłącz wymuszanie podpisów sterowników” wciskając klawisz 7 lub F7. 
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9. System operacyjny uruchomi się ponownie. Po zalogowaniu i podłączeniu urządzenia 
do dowolnego portu USB nacisnąć menu „Start” (ikonka Windows w lewym dolnym 
rogu ekranu) i wybrać „Ustawienia”. Następnie wybrać „Urządzenia”. 

    
 

10. Wybrać „Urządzenia i drukarki”. 

 
 

11. W kategorii „Nieokreślone” znajdować się będzie ikona z wykrzyknikiem informującym 
o problemach z instalacją sterownika o nazwie „Virtual ComPort by Labor”. 
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12. Należy nacisnąć na tę ikonę prawym przyciskiem myszy i wybrać „Właściwości”. 
Wyskoczy okienko, w którym trzeba wybrać zakładkę „Sprzęt”, zaznaczyć lewym 
przyciskiem myszy opcję „Urządzenie kompozytowe USB” (nie aktualizować innych 
pozycji!) i nacisnąć przycisk „Właściwości”. 

 
 

13. Następnie należy w zakładce „Ogólne” przycisnąć „Zmień ustawienia”. 
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14. Po pojawieniu się okna wcisnąć należy wejść w zakładkę „Sterownik” i wybrać  
„Aktualizuj sterownik…”. 

 
 

15. Wybrać „Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika” 

 
 

16. Następnie należy wybrać opcję „Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na 
moim komputerze” 
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17. Należy zaznaczyć „Urządzenie kompozytowe USB” a następnie nacisnąć przycisk  
„Z dysku”. 

 
 

18. Za pomocą przycisku „Przeglądaj” znaleźć miejsce na dysku, w którym został zapisany 
pobrany wcześniej plik definicyjny „labor.inf” i zatwierdzić go przyciskiem „Otwórz”. 
Zatwierdzić przyciskiem „OK”, a następnie przyciskiem „Dalej” z poprzedniego okienka. 

 
 
 

19. Może pojawić się ostrzeżenie. Należy zgodzić się na kontynuację instalacji sterownika 
za pomocą przycisku „Tak”. 
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20. Jeszcze jedno ostrzeżenie, które również należy zignorować wybierając opcję 
„Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to”. 

 
 

21. Po potwierdzeniu system pobierze i ustawi wszystkie potrzebne informacje z pliku 
konfiguracyjnego i pojawi się informacja o pomyślnie zaktualizowanym 
oprogramowaniem sterownika. Należy zamknąć wszystkie okna otworzone wcześniej 
okienka. 

 
 

22. Zmieniła się ikona reprezentująca urządzenie w oknie „Urządzenia i drukarki”. Został 
nadany jakiś numer portu. Zmieniła się również nazwa portu na „Virtual ComPort for 
Labor” z „Virtual ComPort by Labor”. 

 
 

23. Dla bezpieczeństwa należy zrestartować cały system przywracając wymóg instalacji 
sterowników z podpisem cyfrowym. System jest gotów do komunikacji z urządzeniem 
firmy LABOR-ASTER przez port USB o nadanym numerze portu COM. 


