CAPSURE Sync
CAPSURE Sync‐verktøyet brukes for å holde CAPSURE‐instrumentet oppdatert med de nyeste
funksjonene og fargesamlingene ved hjelp av synkronisering. CAPSURE Sync‐operasjonen er en toveis
synkronisering mellom instrumentet og X‐Rite‐serveren. CAPSURE Sync må kjøre når du skal
synkronisere CAPSURE‐instrumentet.
Programmet kjører automatisk ved oppstart. Hvis programmet er lukket manuelt, starter du det slik:
Windows: Klikk Start /Programmer/ X‐Rite /CAPSURE Sync /CAPSURE Sync.
Mac: Start programmet fra Applications/CAPSURE Sync.
Slik bruker du programmet:
1. Plugg CAPSURE‐instrumentet til datamaskinens USB‐port.
2. Windows – Dobbeltklikk på CAPSURE‐ikonet i systemstatusfeltet for å vise hovedvinduet for
CAPSURE Sync‐alternativene. Merk: Du kan også høyreklikke på CAPSURE‐ikonet for å åpne
alternativene. Se informasjonen som følger, for en beskrivelse av alternativene.
Mac ‐ Åpne CAPSURE Sync‐menyelementet øverst til høyre i skjermbildet og velg Åpne CAPSURE
Sync‐alternativer på menyen.

Dialogvinduet CAPSURE Sync‐alternativer
Dialogvinduet Sync‐alternativer er hoveddialogen for programmet, der informasjon om instrumentet
vises. Endringer i synkroniseringsinnstillingene, eksport av målefil og manuell synkronisering kan også
utføres fra denne dialogen.
Lagring
Hvor mye ledig plass som er igjen i instrumentet
Serienummer
Serienummeret til instrumentet
Fastvareversjon
Gjeldende fastvareversjon for instrumentet
Eksporter målinger...
Eksporter måledata (oppføringer) i instrumentet til en CxF‐fil.
Synkroniser nå
Synkroniser instrumentet med de tilgjengelige fargeviftene.
Synkroniser bare valgte fargevifter
Bare synkroniser med fargeviftene som er valgt i listen.
Fargevifteliste
Vis fargeviftene som er tilgjengelig for ditt instrument.

Status for forrige synkronisering
Tidspunktet for forrige vellykkede synkronisering. Dialogvinduet viser statusmeldinger, for eksempel når
ingen instrumenter er koblet til eller under synkronisering.
Synkroniser automatisk når enheten er plugget inn
Kjør synkroniseringen og se etter oppdateringer hver gang instrumentet plugges til datamaskinen.
Vis en liste over oppdateringer før hver synkronisering
Viser en liste over oppdateringer som blir lastet ned til enheten. Hvis du velger Ja, lastes oppdateringene
ned til enheten. Hvis du velger Nei, avslutter synkroniseringen uten å laste ned oppdateringene.
OK
Lagrer eventuelle endringer i alternativene og lukker dialogvinduet Sync‐alternativer.
Avbryt
Lukker dialogvinduet Sync‐alternativer uten å lagre endringene.

CAPSURE Sync‐ikonet i systemstatusfeltet (Windows)
Høyreklikk på CAPSURE‐ikonet for å få tilgang til følgende alternativer.

CAPSURE Sync‐menyen (Mac)
Klikk på menyen for å få tilgang til følgende alternativer.
Forrige synkroniseringsdato (eller Ingen enhet koblet til)
Oppgir forrige dato en synkronisering ble utført mellom instrumentet og datamaskinen. Ingen enhet
vises hvis ikke en er koblet til.
Synkroniser nå
Synkroniserer instrumentet med de gjeldende synkroniseringsinnstillingene som er tilgjengelig, uten å
åpne programvinduet.
Alternativer
Åpner dialogvinduet CAPSURE Sync‐alternativer.
Vedlikehold
Brukes til å få tilgang til vedlikeholdsfunksjonene for instrumentet og programmet.
Tøm enhet
Sletter alle nåværende fargevifter og lagrede oppføringer i instrumentet.
Sikkerhetskopier filbuffer
Laster ned alle godkjente fargevifter og visse systemfiler, og lager en sikkerhetskopifil på
datamaskinen din. Sikkerhetskopifilen kan deretter gjenopprettes på en datamaskin som ikke har
Internett‐tilgang.
Gjenopprett filbuffer
Gjenoppretter fargevifter og visse systemfiler fra en sikkerhetskopifil.

Hjelp
Åpner hjelpedokumentet.
Registrer produkt
Åpner registreringssiden der produktregistreringen utføres.
Se etter oppdateringer
Ser om det finnes tilgjengelige programvareoppdateringer.
Om CAPSURE Sync
Viser hvilken versjon av programvaren som er installert.

Avslutt
Lukker programmet. Merk: Programmet kjører som standard i bakgrunnen når du starter datamaskinen.
Hvis du avslutter programmet, må du starte datamaskinen eller programmet på nytt for å bruke det.
Programmet starter ikke på nytt ved at du plugger til CAPSURE‐instrumentet; du må starte det som
beskrevet i begynnelsen av dette dokumentet.

