INSTALAÇÃO DO TELECAD 1.07.02
Esta é a sequência de instalação da nova versão do TELECAD. Para instalar
corretamente o sistema, coloque o conector hlock na saída USB do computador e siga
rigorosamente os passos abaixo:
Passo 1 Desinstalação da versão antiga (se existe no computador)
•
•
•
•
•
•
•

Desligue todos os aplicativos abertos e desative o seu antivírus durante a
instalação.
No Windows clicar no botão Iniciar e escolher Configurações e painel de
controle.
Clique no ícone: Adicionar ou remover programas.
Aparecerá a tela: Propriedades de adicionar ou remover programas, clicar em
Telecad.
Clique no botão: Adicionar ou remover
Confirmar a tela de deleção, clicar no botão Sim
O desinstalador irá automaticamente desinstalar o Telecad e ao final, clicar no
botão Ok.

Passo 2 Cópia do CD para o disco rígido do computador
•
•
•
•
•
•

Inserir o CD do Telecad na unidade de CD-ROM.
Certifique-se de estar logado como administrador.
Carregar o Windows explorer
Procurar o Setup no CD e executar como administrador.
Clicar em OK:
Abrir-se-á a rotina de instalação.. Siga as instruções... No final clicar no botão
Finish.

Passo 3 Cópia dos bitmaps para a pasta do AutoCAD
•

Copiar todos os bitmaps que estão na pasta c:\telecad\bitmap para a pasta
support do AutoCAD.

Passo 4 Configuração do menu do AutoCAD
•
•
•
•
•

Procure o Acad.exe com o windows explorer e abra-o com a opção executar como
administrador.
Na janela command do AutoCAD digitar: menuload<enter>.
Aparece a tela para carregar o menu.
Clique no botão browse e selecione o c:\telecad\telecad.mnu
Clique no botão load

Passo 5 Cópia da base de dados
•

Copiar os arquivos no pendrive para a pasta c:\telecad\basedado

Muito obrigado, em caso de dúvida contate-me:
Edson Tadeu Moreira
ESC Engenharia de Sistemas do Conhecimento
Tel: (0xx31) 34638897 ou
Cel: (31) 999816211
e-mail etmo@terra.com.br

