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Instalação do ADAPTEC ASPI Driver

1. Insira o CD do Perfil de Cor ( Perfil ICC ) na unidade de CDROM
2. Verique através do Windows Explorer a existência da pasta ASPI Driver, e posteriormente do 
arquivo aspi_471a2.exe.
3. Caso contrario clique aqui para baixar o arquivo diretamente do site do fabricante.
4.  Ao  executar  o  arquivo,  o  mesmo  solicitará  a  pasta  na  qual  deverá  ser  efetuada  a 
descompactação, neste caso não iremos alterar a pasta, com isto devemos clicar em Unzip para 
iniciar a descompactação.

5.  Ao  termino  da  descompactação  iremos  receber  uma  informação  que  25  arquivos  foram 
descompactados e pressionamos o botão OK para fechar o descompactador.
6. Agora que já estamos com o ASPI Driver descompactador, iremos efetuar os procedimentos de 
instalação conforme o sistema operacional utilizado.

Procedimentos de Instalação para Windows 98, NT 4.0, ME and 2000

1.  Navegue  através  do  Windows  Explorer  até  a  pasta  \adaptec\aspi  que  foi  criada  após  a 
descompactação.
2.  Ao executarmos o arquivo  aspiinst.exe será mostrada a figura  abaixo e iremos clicar  em 
Install e em seguida em Reboot para finalizar a instalação.

Procedimentos de Instalação para Windows XP

1. Navegue através  do Prompt  do MS-DOS até  a  pasta  \adaptec\aspi  que foi  criada  após a 
descompactação.
2. Antes de iniciar a instalação do ASPI Driver devemos saber qual a arquitetura que esta sendo 
utilizada no computador.

• Computadores que utilizam processador como Intel Pentium I/II/III/IV,Celeron ou AMD 
Athlon, Sempron, a arquitetura é 32 Bits

• Computadores que utilizam processador como Intel Itanium ou AMD Athlon 64, Turion 64, 

http://www.adaptec.com/en-US/speed/software_pc/aspi/aspi_471a2_exe.htm


a arquitetura é 64 Bits
• Caso o processador do seu computador não esteja relacionado acima, por favor entrar em 

contato  com  o  fornecedor  do  computador  para  obter  maiores  informações  antes  de 
continuar a instalação.

3. Agora que já se sabe qual a arquitetura do processador iniciaremos a instalação do ASPI 
Driver.
4. Para efetuar a instalação do ASPI Driver em computador com arquitetura 32 Bits, devemos 
clicar em Iniciar -> Executar e digitar “ C:\adaptec\aspi\install.bat XP32 “
4. Para efetuar a instalação do ASPI Driver em computador com arquitetura 64 Bits, devemos 
clicar em Iniciar -> Executar e digitar “ C:\adaptec\aspi\install.bat XP64 “

Clique aqui para entrar em contato com nosso Depto. de Suporte para obter mais informações ou se preferir, ligue para (11) 
3829-7700. 
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