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PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO
Não ligue a interface Drak ao 
computador antes de o programa Drak 
estar corretamente instalado.

1. Ligue o seu computador.
2. Insira o CD-ROM que acompanha 
o leitor de CD ou DVD-ROM do seu 
computador.
3. Selecione o diretório do programa 
Drak no CD.
4. Execute o programa Setup.exe.
5. Siga as instruções da Configuração 
(“Setup”) para concluir a instalação.
6. Quando a instalação estiver 
concluída, será criada uma janela 
contendo o ícone para a execução do 
programa.
7. Agora, já pode conectar a interface 
Drak ao seu computador, inserindo 

o conector MINI-B ao dispositivo da 
interface e o conector USB à porta 
USB do seu computador.
8. Inicie o programa Drak para poder 
utilizar a interface e baixar o Caderno 
de Mergulhos do seu computador de 
mergulho para o seu computador.

GUIA DO PRODUTO, DRIVERS E 
INFORMAÇÕES
Este guia, o manual no formato 
PDF, o programa, assim como as 
eventuais atualizações do produto 
estão disponíveis online no site 
www.mares.com.

       PARABÉNS POR TER 
ADQUIRIDO A NOVA INTERFACE 
DRAK

Este Guia Rápido de Instalação vai 
ajudá-lo na instalação do programa da 
interface a facilitar-lhe a compreensão 
sobre as principais operações 
oferecidas pela interface. 

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
• Cabo padrão de conexão USB 2.0 
Mini-B
• Módulo para conexão ao 
Computador de Mergulho
• CD-ROM com o programa Drak
• Guia Rápido de Instalação
• Cartão de Garantia

Se algum dos itens nesta lista estiver 

em falta ou danificado, entre em 
contato com o seu representante para 
proceder à sua reposição.

REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA
Para poder utilizar o programa, 
é necessário que o computador 
disponha das seguintes 
características:
• Processador: Pentium 700 ou 
superior
• Sistema operativo: Microsoft 
Windows® 2000 ou Microsoft 
Windows® XP
• Pelo menos 128 MB de RAM
• Disco rígido com 100 MB disponíveis
• Leitor de CD-ROM


