
Infiniti

Instalação e configuração dos softwares TRY e FINA RIP para as
impressoras Fina

Este documento ilustra os passos para instalação dos softwares necessários para utilização da sua impressora FINA SERIES.

Obs.: Se estiver fazendo a reinstalação dos softwares ou troca de computador, não esquecer de anotar as configurações 
atuais, como alinhamento de cabeça, perfil de cor e carga de tinta utilizada.

O primeiro passo é obter os softwares Try, Fina Rip e a Atualização, para isso acessar a página da AKAD e selecione Área 
Técnica  Drivers  Infiniti→ →

1. Instalação do Try

Antes de iniciar a instalação certifique-se que o cabo USB esta desconectado do computador ! !

1-) Descompactar o Try em uma pasta no seu computador em seguida executar o arquivo SETUP. EXE

2-) A janela a seguir será aberta com a pasta de destino para instalação do software. Clicar no botão NEXT

3-) Selecione o modo TYPICAL e clicar em NEXT

http://www.akad.com.br/driver/Infiniti/Try750.zip
http://www.akad.com.br/driver/Infiniti/Fina_A_B.zip
http://www.akad.com.br/driver/Infiniti/Fina_Rip_170.zip


4-) Na janela a seguir aparecerão os programas que serão instalados. Clicar em NEXT

5-) A seguir será iniciada a cópia dos arquivos de instalação.

6)Ao final da instalação será necessário reiniciar o computador, para isto, clicar na primeira opção e clicar no botão Finish, 
conforme abaixo:



7-) Conectar o cabo USB assim que o computador iniciar novamente.

2. Instalação do FINA RIP

1-) Descompactar o FINA Rip em uma pasta no seu computador em seguida executar o arquivo de instalação.

2-) Na janela de boas vindas clique no botão, clicar no botão NEXT

3-)Na janela seguinte será aberta a janela com a pasta de destino de instalação. Clique no botão NEXT

1) Será iniciada a cópia dos arquivos.

2) Será aberta a janela abaixo informando que a instalação foi concluida, clicar em OK.



3. Modelos de impressoras

Após a instalação dos softwares acima verificar se a sua impressora consta na lista de impressoras do FINA RIP, caso 
contrario:

1-) Fechar o TRY e o FINA Rip.

2-) Descompactar o arquivo de atualização e verificar a existência do arquivo FINAPrinter.pmg.

3-) Apagar o arquivo FINAPrinter.pmg que encontra-se dentro da pasta “C:\Arquivos de Programas\Fina Rip”.

4-) Copiar o arquivo FINAPrinter.pmg que foi baixado da internet para a pasta “C:\Arquivos de Programas\Fina Rip”.

5-) Abrir o Fina Rip 1.70 e verificar se o sua impressora foi incluída na opção DigitalPrinter Setup dentro do menu File.

Configuração do Fina Rip

1-) Abrir o Fina Rip e criar um novo arquivo. 

2-) Clicar em File  Digital Printer Setup, → na caixa de dialogo Name selecionar Fina Printer, na caixa de dialogo Model 
selecionar o modelo correspondente ao equipamento instalado (ex: FINA 160A)

3-) Clicar no botão Density, abrir a pasta CLR e selecionar o arquivo XAAR126_EP_720x720.clr ou  
XAAR126_EP_360x720.clr

4-) Clicar no botão Color Adjust, em seguida clicar no botão Select Curve, selecione o arquivo FINAPrinter.cha.




