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ArTeC 
Este manual explica como configurar os drivers USB para o ambiente Studuino. 

Como o Ambiente de Programação Studuino é desenvolvido continuamente, este 

manual pode ser editado ou revisado.

 



Índice 

1. Introdução ........................................................................................................................... 1

2. Para Windows ................................................................................................................... 2

3. Para Mac OS X ............................................................................................................... 12



1 

1. Introdução

Este guia cobre a instalação o driver do dispositivo para o seu Studuino. Você precisar 

instalar o driver para utilizar o Studuino. Para usuários do Windows, veja a Seção 2. Para 

Windows. Para usuários do Mac OS X, veja a seção 3. Para Mac OS X. 
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2. Para Windows

O fluxograma a seguir serve para usuários de computadores com Windows. 

Vá para 
o método 1

Você tem uma
conexão com 
a Internet?

INICIAR

Você está 
usando o 

Windows XP?

NÃO

SIM Vá para 
o método 2

Vá para 
o método 3

NÃO

SIM
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Método 1
Você também pode instalar o driver de dispositivo usando o DVD fornecido com o seu 
kit, caso o computador não tenha uma conexão ativa com a Internet.
① Abra a pasta Driver no DVD e copie o arquivo 

(PL2303_Prolific_Driverlnstaller_v1.8.19.zip).
② Clique no arquivo que você baixou em  para descompactá-lo. Você deve ver o 

arquivo na imagem abaixo.

③ Clique duas vezes no arquivo PL2303_Prolific_Driverlnstaller_v1.8.19.exe em  e 
siga as etapas descritas abaixo para instalar os drivers. 

① Clique no botão “Próximo” na janela de 
configuração para prosseguir.

② Esta janela mostra que os 
drivers estão sendo instalados.

③ Clique no botão “Concluir”quando
 a instalação estiver concluída.
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Você instalou os drivers de dispositivo USB. O PC agora vai reconhecer a sua unidade Studuino 

quando você conectá-la através do cabo USB.. 

 Conecte seu Studuino ao PC usando um cabo USB.

 Os drivers de dispositivo USB foram instalados. Uma janela pop-up vai aparecer na parte inferior

direita do seu monitor dizendo "Software de driver de dispositivo instalado com sucesso". 
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Método 2 

A instalação do driver do dispositivo Studuino começará automaticamente se você utilizar 

Windows Vista, 7 ou 8 com conexão de Internet ativa. Siga as etapas abaixo para instalar 

seus drivers. 

 Conecte o Studuino ao PC usando o cabo USB.

 Uma janela pop-up vai aparecer no canto inferior direito da tela, dizendo "Instalando o 

software do driver de dispositivo". Clique nesta janela para abrir a janela Instalação do 

software do driver. 
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 Clique no △ para
abrir a área de notificação

Aguarde os resultados aparecerem (isso pode levar de 1 a 10 segundos).

Visualizar a mensagem abaixo significa que o driver do dispositivo USB foi instalado 

com sucesso. 

Se a janela desaparecer, clique em 
∆
 na parte direita da barra de tarefas para abrir a área de 

notificações. Clique no ícone para abrir a Janela de Instalação de Drivers. 

Esta mensagem significa que o driver do dispositivo USB não foi instalado. Proceda para o 

Método 3. 
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Método 3 

Esta seção cobre como realizar o download e instalar o driver do dispositivo USB a partir do 

website do Studuino. 

Visite o website do Studuino em http://www.artec-kk.co.jp/studuino e clique em Studuino

USB device driver (Windows) para fazer o download do driver. 

Clique no arquivo que você baixou em (PL2303_Prolific_Driverlnstaller_v1.8.19.zip) para 

descomprimi-lo. Você deve visualizar o arquivo conforme ilustrado na imagem abaixo. 

* checkChipVersion_vl006.exe 1S Leg cVerifi ca tion Report,

pdf is PL2303 Windows Driver User Manual vl.S.O'.pdf

PL23 0 3_D ri verl n sta 11 ervl .8.19_Rel easeN ote. bit PL230 

3_Prol ifi c_D ri verl n st a 11 er_vl .8.19. e»e Sj 

PL2303CheckChipVersion_ReadMe.txt

Download instructions and software here. 

When you print, set up the printer For letter size paper. Da not increase or decrease in size. You need a decompression software to use the software. 

vcai -wed deeomfheseicni s&fnaf-t co uucnis sortwaie otwniusd d«fnnpies5icii wina.f ion by clicking the banner . 11 
You need Adobe Reader to view inebudSoi manual. Download Adobe ReeJe. Id. (IM 

http://www.artec-kk.co.jp/studuino
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Clique duas vezes em PL2303_Prolific_Driverlnstaller_v1.8.19.exe a partir de ©  e

siga o passo a passo para instalar os drivers. 

Agora você instalou os drivers do dispositivo USB. Agora, seu computador vai 

reconhecer a unidade Studuino quando você conectá-la usando o cabo USB.

 Clique no botão “Próximo” na janela de

configuração para continuar. 

 Esta janela mostra que os drivers

estão sendo instalados. 

 Clique no botão Concluir quando a

instalação estiver concluída. 
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 Conecte o Studuino ao computador usando um cabo USB.

 Os drivers de dispositivo USB foram instalados. Você vai ver uma janela pop-up no canto

inferior direito do monitor dizendo "Software de driver de dispositivo instalado com sucesso.” 

Prossiga para a etapa a seguir se você receber uma mensagem diferente. 
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 Clique no △ para
abrir a área de notificação

⑥ Você vai ver uma janela pop-up na parte inferior da tela dizendo “Instalando o 
software do driver do dispositivo”. Clique nesta janela pop-up para abrir a janela de 
Instalação do Software do Driver.

② Clique no ícone no 〇  para abrir 
esta janela

Se a janela desaparecer, clique no ícone A na parte inferior direita da barra de 
tarefas para abrir a área de notificação. Clique no ícone para abrir a janela de 
Instalação do Driver. 



11 

 

 

 Clique em “Pular a obtenção de software de driver do

Windows Update” na janela aberta em .

 Visualizar a mensagem abaixo significa que os drivers do 

dispositivo USB foram instalados com sucesso. 
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3. Para Mac OS X

Se o seu PC não tiver uma conexão ativa com a Internet, você poderá instalar o driver do 
dispositivo usando o DVD que acompanha o aparelho. Abra a pasta Driver no DVD e copie 
o arquivo md_PL2303_MacOSX-10.6up_v1.5.1.zip para o seu computador.
 Acesse o site da Studuino em http://www.artec-kk.co.jp/studuino e clique em "Driver de 
dispositivo USB (MAC) da Studuino" para baixar os drivers.

③ Siga as etapas para instalar os drivers USB e reinicie o computador para concluir a 
instalação.

① Abra o arquivo baixado e executePL2303_MacOSX_v1.5.1.pkg.

② Abra o arquivo baixado e execute  PL2303_MacOSX_v1.5.1.pkg.




