CAPSURE Sync
Programmet CAPSURE Sync används för att hålla ditt CAPSURE‐instrument uppdaterat med de senaste
funktionerna och färguppsättningarna genom att utföra synkroniseringar. CAPSURE Sync‐proceduren är
en tvåvägssynkronisering mellan instrumentet och X‐Rite:s server. CAPSURE Sync måste ha startats om
du ska kunna synkronisera ditt CAPSURE‐instrument.
Programmet startar automatiskt när du startar datorn. Om du råkar stänga programmet manuellt kan
du starta det så här:
Windows: Klicka på Start/Alla program/X‐Rite /CAPSURE Sync/CAPSURE Sync.
Mac: Starta programmet från Program/CAPSURE Sync.
Så här använder du programmet:
1. Anslut CAPSURE‐instrumentet till en USB‐port på din dator.
2. Windows – Dubbelklicka på CAPSURE‐ikonen i systemfältet för att visa huvuddialogrutan:
Inställningar i CAPSURE Sync. OBS: Du kan även högerklicka på CAPSURE‐ikonen för att visa
inställningarna. Läs informationen som följer om du vill få en mer detaljerade beskrivning av
dessa inställningar.
Mac ‐ Öppna menyobjektet CAPSURE Sync längst upp till höger på skärmen och välj Öppnar
Inställningar i CAPSURE Sync från menyn.

Dialogrutan Inställningar i CAPSURE Sync
Dialogrutan Inställningar i CAPSURE Sync är programmets huvuddialogruta. Här visas information om
instrumentet. Från den här dialogrutan kan du även ändra synkroniseringsinställningarna, exportera
mätningsfiler och utföra manuella synkroniseringar.
Förvaring
Mängd ledigt utrymme som finns kvar på instrumentet
Serienummer
Instrumentets serienummer
Programvaruversion
Instrumentets aktuella programvaruversion
Exporterar mätningar...
Exporterar mätdata (poster) från instrumentet till filformatet CxF.
Synkronisera nu
Synkronisera instrumentet med de tillgängliga färgkartorna.
Synkronisera enbart valda färgkartor
Synkronisera endast med de färgkartor som har markerats i listan.
Lista över färgkartor
Visar de färgkartor som är tillgängliga för ditt instrument.

Status för den senaste synkroniseringen
Tidpunkten för den senast genomförda synkroniseringen. I dialogrutan visas statusmeddelanden, till
exempel när inget instrument är anslutet eller under synkroniseringen.
Synkronisera automatiskt när enheten anluts
Genomför en synkronisering och letar efter uppdateringar varje gång instrumentet ansluts till datorn.
Visa en lista med uppdateringar innan varje synkronisering
Visar en lista över de uppdateringar som kommer att laddas ner till enheten. Om du väljer Ja så kommer
uppdateringarna att laddas ner till enheten. Om du väljer Nej så avslutas synkroniseringen utan att
uppdateringarna laddas ner.
OK
Sparar alla eventuella ändringar som gjorts i alternativen och stänger dialogrutan Inställningar i
CAPSURE Sync.
Avbryt
Stäng dialogrutan Inställningar i CAPSURE Sync utan att spara ändringarna.

CAPSURE Sync‐ikonen i systemfältet (Windows)
Om du högerklickar på CAPSURE‐ikonen kan du välja bland följande alternativ.

CAPSURE Sync‐menyn (Mac)
Om du klickar på menyn kan du välja bland följande alternativ.
Datum för den senaste synkroniseringen (eller Ingen enhet ansluten)
Visar datumet för den senaste synkroniseringen mellan instrumentet och datorn. Meddelandet Ingen
enhet ansluten visas om instrumentet inte har anslutits.
Synkronisera nu
Synkronisera instrumentet med de synkroniseringsinställningar som finns tillgängliga just nu, utan att
öppna programfönstret.
Alternativ
Öppna dialogrutan Inställningar i CAPSURE Sync.
Underhåll
Används för att komma till underhållsfunktionerna för instrumentet och programmet.
Rensa enhet
Raderar alla färgkartor och lagrade data som finns i instrumentet för närvarande.
Säkerhetskopiera filcache
Laddar ner alla auktoriserade färgkartor och vissa systemfiler och skapar en säkerhetskopia av dessa
på din dator. Filen med säkerhetskopian kan sedan användas på en dator som inte är ansluten till
internet för att uppdatera enheten och programvaran.

Återställ filcache
Återställer färgkartor och vissa systemfiler från en säkerhetskopia.
Hjälp
Öppna hjälpdokumentet.
Registrera produkten
Öppna registreringssidan där du kan registrera produkten.
Leta efter uppdateringar
Leta efter tillgängliga programvaruuppdateringar.
Om CAPSURE Sync
Visar vilken version av programvaran som är installerad.
Avsluta
Stäng programmet. OBS: Som förval startar och körs programmet i bakgrunden varje gång du startar
datorn. Om du stänger programmet måste du starta om datorn eller programmet för att kunna använda
det. Programmet startas INTE om bara för att du ansluter CAPSURE‐instrumentet till datorn. Du måste
starta programmet enligt instruktionerna i början av detta dokument.

