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Introdução
O Guia de Instalação do Viewer Software é um procedimento passo a passo para a
instalação do software. Inclui requisitos de hardware e software do sistema e uma seção
sobre como solucionar problemas.
Acesse http://www.fluke.com/810Software e faça o download do software.

Como entrar em contato com a Fluke
Para contatar a Fluke, ligue para:
•

Suporte técnico nos EUA: 1-800-443-5853 (1-800-44-FLUKE)

•

Calibração/Reparos nos EUA: 1-888-993-5853 (1-888-99-FLUKE)

•

Canadá: 1-800-363-5853 (1-800-36-FLUKE)

•

Europa: +31 402-675-200

•

Japão: +81-3-6714-3114

•

Cingapura: +65-6799-5566

•

China: +86-400-921-0835

•

Brasil: +55-11-3530-8901

•

Em outros países: +1-425-446-5500

Ou visite o site da Fluke: www.fluke.com.br.
Para registrar produtos, acesse o site http://register.fluke.com.
Para exibir, imprimir ou baixar o complemento mais recente do manual, visite o site
http://us.fluke.com/usen/support/manuals.
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Requisitos de hardware
Os requisitos de hardware para operação deste software são:
• Processador
Mínimo:
Processador Pentium de 600 MHz ou equivalente
Recomendado:
Processador Pentium de 1 GHz ou superior
• RAM
Mínimo:
1 GB
Recomendado:
2 GB ou mais
• Disco rígido
Mínimo:
600 MB de espaço disponível
Recomendado:
1 GB de espaço disponível
• Resolução do visor
Mínimo:
800 x 600, 256 cores
Recomendado:
1024 x 768 high color, 32 bits
• Portas
Mínimo:
1 USB

Requisitos de software de sistema operacional
O software verifica todas as exigências de software e instala os componentes que não
forem encontrados.

Requisitos do Windows
Os requisitos mínimos de software para os sistemas operacionais Windows 7, 8 e 10 e
são:
•

Microsoft .NET Framework 4.0

•

Microsoft SQL Server 2014 Express

•

Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP1 English

•

Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP1 for Devices English

•

Windows Mobile Device Center Driver Update

Preparação para a instalação
A instalação exige que você execute o aplicativo como Administrador. Para executar o
aplicativo automaticamente como administrador:
1. Clique com o botão direito em Viewer Software Setup.exe.
2. Selecione Run as administrator (Executar como administrador).
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Instalação do software de sistema
Esta seção contém instruções para a instalação de cada programa necessário antes da
instalação do Viewer Software. A instalação do Viewer exige programas que estão
disponíveis por padrão nos sistemas operacionais compatíveis. Se o software necessário
tiver sido desinstalado ou estiver corrompido, o programa de instalação irá solicitar que
você o instale novamente. À medida que o programa de instalação é executado, o status
muda para Succeeded e a instalação do próximo programa de software na lista de
pendências tem início.
Para iniciar a instalação:
1.

Navegue até o local na unidade do computador onde se encontram os arquivos de
Instalação do Viewer Software.

2.

Selecione o arquivo Viewer Software Setup e clique duas vezes no ícone

.

O programa de instalação pesquisa os pré-requisitos necessários ao Viewer Software
antes da instalação. Dependendo do sistema operacional e dos aplicativos já instalados,
o programa exibirá uma lista de pendências para a instalação.
3.

Clique em Install (Instalar).
Observação
Para instalar o Viewer Software, você precisa ter direitos de Administrador
ou fazer parte do grupo Administrador do computador.

.NET Framework
Se o .NET framework 4.0 não estiver instalado no sistema, a caixa de diálogo de
instalação irá incluí-lo na lista de pendências de software. Clique em INSTALL (Instalar)
para continuar e instalar o .NET framework.

Windows Mobile Device Center
A atualização do Windows Mobile Device Center é necessária para a comunicação com
o 810 Vibration Tester. O programa de instalação extrai e instala o software no local
padrão.

SQL Server
O software SQL Server 2014 Express é um aplicativo de banco de dados necessário ao
Viewer Software, para o armazenamento dos dados de testes e de configuração. O
programa de instalação extrai os arquivos para um diretório temporário e instala o
software sem a intervenção do usuário.
Observação importante
Apenas no Windows 7 há um problema conhecido que impede a instalação
adequada do SQL Server Express 2014.
Para contornar esse problema:
1. Acesse https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 e, quando
clicar no botão Download, escolha Express 32BIT\SQLEXPR_x86_ENU.exe.
2. Execute o programa de instalação.
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3. Na tela Instance Configuration (Configuração de instância), escolha o botão de
opção para “Named instance” (Instância nomeada) e especifique o nome
SQLEXPRESS2014.
4. Na tela Server Configuration (Configuração de servidor), altere o nome da conta para
o componente SQL Server Database Engine para NT AUTHORITY\SYSTEM.
5. Na tela Database Engine Configuration (Configuração de mecanismo do banco de
dados), escolha a autenticação Mixed Mode (Modo misto) e use a senha
Newuser@123.
6. Continuar com a instalação.
7. Instalar o Viewer Software.

SQL Server Compact 3.5 SP1
Após satisfazer com êxito a dependência do SQL Server, o programa de instalação
iniciará a instalação do SQL Server Compact 3.5 SP1. Este software é um requisito para
a comunicação com o 810 Vibration Tester. O software é instalado automaticamente,
sem nenhuma mensagem.

SQL Server Compact for Devices
Após a instalação bem-sucedida do SQL Server Compact 3.5 SP1, o programa de
instalação iniciará a instalação do SQL Server Compact 3.5 SP1 for Devices. Este
software é um requisito para a comunicação com o 810 Vibration Tester. O software é
instalado automaticamente, sem nenhuma mensagem.

Instalação do Viewer Software
Quando a instalação de todos os pré-requisitos de software estiver concluída, a
instalação do Viewer Software será iniciada. Siga as instruções na tela. Faça estas
seleções.
•

Em Informações do cliente, insira o seu nome de usuário e organização.

•

No Tipo de instalação, selecione Complete (Completa), a menos que você queira
alterar o local da instalação.

•

A instalação solicitará que você conecte o 810 Vibration Tester.
Observação
O Windows exige a instalação do Windows Mobile Device Center para
funcionar com o 810 Vibration Tester. É preciso conectar o Tester ao
computador antes da execução do Viewer Software. Assim que o Tester
for conectado ao computador, ele dará início automaticamente à instalação
do Windows Mobile Center. Consulte a seção de Instalação no Manual do
Usuário do 810 Vibration Tester.

•
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Instalação do 810 Vibration Tester
Observação
O 810 Vibration Tester precisa permanecer conectado durante todo o
procedimento de instalação do 810 Vibration Tester.
Se a instalação do Viewer Software estiver sendo feita no Windows 7 ou no Windows
Vista, uma atualização adicional será instalada no computador quando você conectar o
810 Vibration Tester ao computador. Quando a janela License Terms for exibida, clique
em Accept (Aceitar) para continuar.
A instalação do Viewer Software está completa e pronta para uso.

Instalações do software de solução de problemas
Tabela 1. Resolução de problemas
Problema

Causa

Depois da instalação, • Os pré-requisitos não estão
devidamente instalados.
o programa Viewer
Software não será
• A instalação foi cancelada ou
aberto
alguns dos arquivos foram
parcialmente instalados por
outro software de terceiros.
• A instância do usuário do SQL
Server não foi criada
corretamente.
• O serviço SQL Server não foi
iniciado.

Solução
Se você não puder identificar o problema específico,
reinstale o Viewer Software e todos os pré-requisitos.
Primeiro, desinstale:
• SQL Server 2014 Express
• SQL Server Native Client 2012
• Arquivos de suporte da Instalação do SQL Server
(em inglês)
• .NET Framework 4.0
• SQL Server Compact 3.5 SP1 em inglês
• SQL Server Compact 3.5 SP1 for Devices em inglês
• Windows Mobile Device Center Driver Update
• Fluke Viewer Software

Durante a instalação • Uma versão mais antiga do SQL
Server está instalada no
do SQL Server 2014
computador.
Express Edition,
ocorre a falha do
• Houve falha da instalação
SQL Server
anterior, feita por um software de
terceiros.
• Nem todos os componentes
foram instalados.

Desinstale:
• A versão mais antiga do SQL Server 2005
• SQL Server Native Client
• Arquivos de suporte da Instalação do SQL Server
(em inglês)
• SQL Server VSS Writer

• A instalação foi interrompida.
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Tabela 1. Resolução de problemas (continuação)
Problema

Causa

Mensagem de erro
mostra
2147749896

A instalação do SQL detectou um
erro.

Solução
Copie o script em um editor de texto e salve-o como
fixwmi.cmd na unidade “c:”. Em uma linha de
comando, execute c:\fixwmi.cmd.
FIXWMI.CMD
----------------@echo on
cd /d c:\temp
if not exist %windir%\system32\wbem goto
TryInstall
cd /d %windir%\system32\wbem
net stop winmgmt
winmgmt /kill
if exist Rep_bak rd Rep_bak /s /q
rename Repository Rep_bak
for %%i in (*.dll) do RegSvr32 -s %%i
for %%i in (*.exe) do call :FixSrv %%i
for %%i in (*.mof,*.mfl) do Mofcomp %%i
net start winmgmt
goto End
:FixSrv
if /I (%1) == (wbemcntl.exe) goto SkipSrv
if /I (%1) == (wbemtest.exe) goto SkipSrv
if /I (%1) == (mofcomp.exe) goto SkipSrv
%1 /RegServer
:SkipSrv
goto End
:TryInstall
if not exist wmicore.exe goto End
wmicore /s
net start winmgmt
:End

Mensagem: Uma
Instalação do SQL
Server não pôde
executar um
comando para a
configuração do
servidor
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Data ou hora do sistema está
incorreta.

Clique duas vezes no relógio na bandeja do sistema do
Windows ou acesse Propriedades de data/hora no
Painel de Controle do Windows para se assegurar de
que as configurações Data e Hora estejam corretas.
Depois de fazer quaisquer alterações, pressione Retry
para continuar a instalação.
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Tabela 1. Resolução de problemas (continuação)
Problema

Causa

Solução

O 810 Tester não se Possível erro de instalação.
conecta com o
Viewer Software

1.
2.

A execução
Problema de segurança com o
automática da
Windows
detecção do
dispositivo do Viewer
Software
(Inicialização do
Windows) não
funciona

1.

A pasta de backup
do banco de dados
está vazia

Após a atualização do Viewer
Software para a versão 1.5.x no
Windows 7 ou Vista, a pasta de
backup do banco de dados fica
vazia. Esse é um problema
conhecido das novas tecnologias
UAC para Windows Vista e
Windows 7. O sistema não
permite ao usuário gravar ou
modificar nenhum arquivo da
pasta Program Files (Arquivos de
programas). Em vez disso, o
sistema operacional redireciona
para uma pasta de
armazenamento virtual nas pastas
ocultas do usuário.

Certifique-se de que o 810 Tester esteja ligado.
Certifique-se de que o 810 Tester esteja conectado
corretamente à porta.
3. Certifique-se de que a porta USB esteja
funcionando.
4. Certifique-se de que o Microsoft ActiveSync esteja
conectado (veja o ícone na barra de tarefas).
5. Desconecte e volte a conectar o 810 Tester ao
computador duas ou três vezes.
6. Se o que foi apresentado acima estiver OK, faça a
reinstalação em Programs and Features
(Programas e Recursos) ou Add or Remove
Programs (Adicionar ou Remover Programas):
• Windows Mobile Device Center Driver Update
• SQL Server Compact 3.5 SP1 for Devices em
inglês
• Viewer Software
Observação
Versões mais antigas do Viewer Software não exibem
o número da versão. Se você vir mais de uma versão,
remova todas elas.
7. Depois de remover o Viewer Software, reinstale o
software. A lista pendente mostra.
8. Clique em Install (Instalar) e siga as instruções
na tela. Fazer isso irá instalar o Microsoft
Windows Mobile Device Center e o Viewer
Software.
9. Abra o Viewer Software.

2.

Reinicie o computador e verifique se o ícone de
bloqueador de programa está exibido na barra de
tarefas.
Clique com o botão direito do mouse no ícone e
execute o programa bloqueado.

Siga estas etapas antes de desinstalar ou atualizar:
Abra o Windows Explorer e vá para a pasta Usuários.
O local dessa pasta depende da instalação do
Windows. Por exemplo:
C:\Users\<Nome do
usuário>\AppData\Local\VirtualStore\Progr
am Files\Fluke810\Viewer Software
<Nome do usuário> = Nome de usuário para
logon no Windows
Essa é uma pasta oculta que não fica visível. Se não a
vir, ative a exibição de “pastas ocultas”.
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Tabela 1. Resolução de problemas (continuação)
Problema

Causa

A tela de instalação
do Mobile Device
Center é exibida

O 810 Vibration Tester está
conectado ao Viewer Software por
meio do Windows Mobile Device
Center em um PC com o sistema
operacional Windows. Por padrão,
essa janela é aberta toda vez que
você se conecta ao Tester.

Definir a parceria do dispositivo
O 810 Vibration
com o computador pode causar
Tester não se
esse problema.
conecta ao Viewer
Software usando o
Mobile Device Center

Solução
Não altere nenhuma configuração do dispositivo. Feche
a janela e continue seu trabalho no Viewer Software.

Para encerrar a parceria:
1.

Abra a tela do Windows Mobile Device Center.

2.

Clique em End partnership.

3.

Clique em Yes e feche esta janela. Agora o 810
Vibration Tester se conectará.

4.

Caso contrário, desconecte o Tester e volte a
conectá-lo.

Desinstalar/Reinstalar
Observação
Instruções de desinstalação irão variar de acordo com os sistemas
operacionais.
Para desinstalar/reinstalar:
1. Para desinstalar o software SQL Server, vá para Start (Iniciar) > Programs and
Features (Programas e Recursos) (ou Add (Adicionar) ou Remove Programs
(Remover Programas) e selecione o software que deve ser desinstalado. Selecione
o programa principal, cliente, arquivos de suporte e gravador.
2. Para desinstalar o Viewer Software, Start (Iniciar) > Programs and Features
(Programas e Recursos) (ou Add (Adicionar) ou Remove Programs (Remover
Programas) e selecione Viewer Software.
3. Copie os arquivos no local de sua preferência para a pasta de backup do banco de
dados.
4. Reinstale a versão mais recente do Viewer Software.
5. Exclua a pasta Fluke810\Viewer Software em VirtualStore\Program Files\.
6. Inicie o aplicativo Viewer Software.

Fazer manualmente o backup dos dados do Viewer Software
Para fazer manualmente o backup dos dados do Viewer Software:
1. Vá para My Computer > C:\Program Files\Fluke810\Viewer Software.
2. Copie os arquivos ViewerSoftware.mdf e ViewerSoftware_log.ldf.
3. Salve esses arquivos em outro local como, por exemplo, D:\backup.
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