
Instruções de instalação do Color i7 
PARE!  ENTRE aqui para configurar o seu novo Color i7! 

 

 

Siga estes passos para configurar o Color i7 com êxito! 

OU

Retire a caixa do SOFTWARE da embalagem. Resista à tentação de desembalar toda a caixa 
do Color i7. Você fará isso depois. Abra a caixa do software e retire o conteúdo: Adaptador de vídeo USB e Color i7, 
Color iQC/iMatch, e software NetProfiler.  

 

Instalar o aplicativo. É muito importante instalar o aplicativo antes de configurar o Color 
i7. Se a instalação for feita em um sistema Windows NT, 2000, XP, Vista ou 7, será necessário ter privilégios totais de 
Administrador para realizá-la. 

• Instale o driver Color i7. No Windows Explorer, navegue até o CD do driver Color i7 e localize o arquivo color i7 (version 
#).exe. Clique duas vezes para iniciar a instalação. Prossiga com o restante do Passo 2. 

• Instale o Color iQC/iMatchontrol. No Windows Explorer, navegue até o CD do Color iQC/iMatch e procure o arquivo 
setup.exe. Use o número de série que se encontra na parte de trás da caixa do CD. Prossiga com o restante do Passo 
2. Se você não solicitou o Color iQC/iMatch com o seu instrumento, prossiga com o restante do Passo 2. 

• Instale o NetProfiler. Se você não adquiriu o NetProfiler junto com o instrumento, prossiga com o restante do Passo 2.. 
• Instale o controlador da placa de vídeo USB. Insira o CD de instalação do controlador da placa de vídeo USB na 

unidade de CD-ROM do computador. O programa de instalação será executado automaticamente. Siga as instruções 
fornecidas para instalar o controlador. Prossiga com o Passo 3. 

 

Desembale o restante do material, inclusive o Instrumento.  
Sempre pegue o instrumento pela parte inferior. 
 

 

Conecte os cabos. Verifique se a chave de 
alimentação (on/off) está na posição "OFF" na parte 
traseira do instrumento e retire a etiqueta na parte traseira 
do instrumento. 

•  Localize o cabo de comunicação no saco de cabos. 
Conecte o cabo de comunicação ao computador. 
Conecte o cabo de comunicação ao instrumento. 
Use o cabo de comunicação RS-232 ou o cabo USB 
para a comunicação, mas não ambos.  

NOTA: se estiver utilizando o Windows 7, conecte o instrumento ao computador por meio do cabo de interface RS232. 
•  Localize o cabo de força no saco de cabos. 

Conecte o cabo de força.  
Use um dos quatro cabos de força fornecidos:  
América do Norte, Europa, Ásia ou Reino Unido. Conecte o cabo de força na fonte de 12 volts.  
− Conecte a ponta com um único pino no espectrofotômetro.  

Conecte a ponta com dois ou três pinos a uma tomada. Agora o instrumento pode ser ligado! 
− Ligue o instrumento na chave on/off na parte traseira do instrumento.  

Espere 30 segundos até que o instrumento seja inicializado, antes de prosseguir com o passo seguinte. 

 Encerre as comunicações de USB e de software 
• Se você utilizar um Cabo de Comunicação USB, podem surgir caixas de diálogo: Responda às caixas de diálogo da 

seguinte forma: 
− BEM-VINDO AO ASSISTENTE DE NOVO HARDWARE: selecione   No, not at this time.  
− CONCLUINDO O ASSISTENTE DE NOVO HARDWARE: selecione Finish. 
− Balão NOVO HARDWARE ENCONTRADO no canto inferior direito da barra de tarefas.  

O hardware está pronto! 
 

• Inicie o Color iQC ou o iMatch (se instalado) clicando duas vezes no ícone do programa existente na área de trabalho 
do seu computador. Se estiver utilizando o aplicativo no Windows Vista ou no Windows 7, clique com o botão direito do 
rato no ícone do programa e selecione "Executar como administrador" caso ainda não tenha registrado a licença de 
utilização. Aparecerá o diálogo de registro da licença do Color iControl. 

• Clique no localizador para fazer o registro eletrônico do produto (certifique-se de ter em mãos o CD de instalação com o 
autocolante que traz o código AUI), ou ligue para o Suporte da X-Rite para registrar a licença do produto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Eche o Color iQC/iMatch. 
• Conecte o cabo do Adaptador de Vídeo USB à traseira do instrumento (conector macho da ponta dupla 

do cabo). Conecte o conector USB (ponta com um único conector) à porta USB do seu computador OU 
(se você não estiver usando a RS-232) à USB (porta de Acessórios) na traseira do Color i7.  

NOTA: se estiver utilizando o Windows 7, conecte o plugue USB (ponta conectora única) à porta 
USB no computador. 
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