Instalação
Aplicativos e Drivers de Comunicação

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 – Download do Aplicativo de Instalação
Faça o Download do Aplicativo de Instalação em: http://www.cefise.com.br/produtos/ – Categoria –
Produto Específico – Downloads (Rodapé da página) – Aplicativo x.x.x.x

- Para fazer a instalação feche todos os aplicativos que estiverem abertos no Windows e execute o
aplicativo de instalação do produto correspondente e siga as instruções apresentadas durante a instalação.

Após a instalação do aplicativo será criado um ícone na Área de Trabalho. Após essa fase é
recomendado utilizar os aplicativos sempre com privilégios de administrador, para fazer isso siga as
instruções abaixo:
a) clic com o botão direito do Mouse sobre esse ícone do aplicativo criado na Área de Trabalho,
propriedades, compatibilidade, marque Executar este programa em modo de compatibilidade e Executar
este programa como administrador, em seguida clic em Aplicar e OK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 – Download do Driver de Comunicação Serial/USB
Faça o Download do Driver do Conversor Serial/USB em: http://www.cefise.com.br/produtos/ – Produtos –
X_Conversor Serial/USB – Driver Pl2303 e FTDi – Downloads:

- Para Produtos Comprados até 09/2015 compatíveis com Windows XP e Windows 7.
- Pl2303 Prolific DriverInstaller v1.8.19.exe - Para instalar o Driver basta executar o
aplicativo de instalação.
Após a instalação reinicie o PC

- Para Produtos Comprados a partir de 10/2015 compatíveis com Windows 8 e Windows 10.
- CDM21224 Setup.exe - Para instalar o Driver basta executar o aplicativo de
instalação e depois configurar o tempo de latência seguindo os passos abaixo:

Driver de Comunicação para Interfaces
Win_10 (CDM21224 Setup.exe)
2.1)

Faça o Download do Driver de Comunicação em www.cefise.com.br – Produtos –
X_Conversor Serial/USB – Downloads – Driver PL2303 e FTDi – CDM21224.exe

2.2)

Execute o aplicativo CDM21224 Setup.exe

2.3)

Após reiniciar o PC, sempre que conectar o cabo USB na interface eno PC deverá ser criada
uma porta Serial Virtual que será identificada pelo Software com COMxx

2.4)

Com a interface ligada e conectada ao PC abra o Painel de Controle do Windows e clic em
SISTEMA E SEGURANÇA

2.5)

Clic em SISTEMA

2.6)

Clic em Gerenciador de Dispositivos

2.7)

Clic em Portas, selecione a porta Serial criada.

2.8)

Clic sobre a Porta Serial criada com o botão direito do mouse e clic em Propriedades

2.9)

Em propriedades acesse a guia Definições de Porta e clic no botão Avançadas

2.10)

Em Definições Avançadas selecione a Porta Serial criada e modifique o valor do
Temporizador de Latência para 4 e clic em OK.

2.11)

Feche todos os aplicativos e reinicie o PC

